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1 
 

บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจที่สำคัญของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ดำเนินการ

สำรวจและปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินให้มีความทันสมัย และศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน

ของประเทศเป็นรายจังหวัด ในมาตราส่วน 1 : 25,000 ทั ้งนี ้ เพื ่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนด

แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ นั้น  

 เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินไปใช้ประกอบในการวางนโยบายการกำหนด

เขตการใช้ที่ดิน และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น

เพื่อให้แผนที่สภาพการใช้ที่ดินทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่ราย

จังหวัดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จทุกระยะ 2 ปี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสีเป็นฐาน และปรับปรุงข้อมูลได้

ทันสมัยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียมไทยโชต SPOT และข้อมูลจากดาวเทียม

อื่น ๆ เช่น LANDSAT8-OLI เพื่อช่วยในการจำแนกพืชพรรณ ทั้งนี้จะทำให้ได้แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มี

ความทันสมัย และมีความถูกต้องแม่นยำสูง 

1.2  วัตถุประสงค ์  

 1. เพื่อสำรวจและจัดทำแผนสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1 : 25,000 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  รวม 36 จังหวัด 
 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

1.3  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน       
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2561–กันยายน พ.ศ. 2562) 
สถานที่ดำเนินงาน จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  รวม 36 จังหวัด 

1.4  อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน  
1.4.1 อุปกรณ ์

  1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2) ข ้ อม ู ลเช ิ ง เลขจากดาวเท ี ยมไทยโชต (Thaichote) ระบบช ่ วงคล ื ่ น เด ี ่ ยว  
(panchromatic) และระบบหลายช่วงคลื่น (multispectrum) บันทึกข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 -  พ.ศ. 2561 
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จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  3) ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI จำนวน 1 ภาพ บันทึกข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 -  
พ.ศ. 2562 
  4) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2543 มาตราส่วน 1:50,000  และปี พ.ศ. 2549  - 
ปี พ.ศ. 2560 มาตราส่วน 1:25,000 จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน 
  5) แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับตำบล พ.ศ. 2556 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  
  6) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  ลำดับชุด L7018  จากกรมแผนที่ทหาร  
กระทรวงกลาโหม  
  7) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  พร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่วง 
  8) โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System-GIS)  
  9) เครื่องคำนวณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System-GPS) 
  10) เข็มทิศและอุปกรณ์สนามอื่น ๆ 

1.4.2  วิธีการดำเนินงาน 
  1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ทั้งในรูปของแผนที่ และรายงานที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดแผนการดำเนินงาน (ภาพที่ 1) 
  2) การเตรียมข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
   (1) ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีทั้งข้อมูลเชิงเลข (digital 
data) และข้อมูลเชิงภาพ (analog data) การเตรียมข้อมูลดาวเทียม มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี ้
    -   การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric correction) 
เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ได้มา มีความคลาดเคลื่อนในเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จึงต้อง
ดำเนินการแก้ไขตำแหน่งให้มีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถซ้อนทับกับชั้นข้อมูลอื่น ๆ ได้ โดยนำมา ตรึง
พิกัดกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4 ,000 ระบบ WGS 1984 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้มีความถูกต้องทางด้านตำแหน่ง และทิศทาง ด้วยวิธีการตรึงแบบ 
Image to Image 
    -   การผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมไทยโชต เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมที่ได้มี
ทั้งระบบ Panchromatic และระบบ Multispectral พื้นที่เดียวกันและมีการบันทึกข้อมูลเวลาเดียวกัน 
จึงใช้เทคนิคผสมรวมข้อมูล เพื่อผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมสังเคราะห์ที่มีรายละเอียดเชิงคลื่น และ
รายละเอียดเชิงพื้นที่สูง(Pan sharpening หรือการทำ Resolution merge) โดยนำข้อมูลภาพระบบ
หลายช่วงคลื่น (Multispectral) หรือภาพสีที่มีรายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มาทำการเน้นรายละเอียด
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ของข้อมูลภาพด้วยข้อมูลภาพช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic) หรือภาพขาว ดำ ที่มีรายละเอียดจุดภาพ 
2 เมตร วิธีการนี้ทำให้ได้ข้อมูลภาพสีที่มีรายละเอียดจุดภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2 เมตร และข้อมูลภาพสีจะ
ใช้การผสมสีจริง (True color composite) โดยช่วงคลื่นสีแดง (0.62-0.69 ไมครอน) ผ่านตัวกรองสี
แดง ช่วงคลื่นสีเขียว (0.53-0.60 ไมครอน) ผ่านตัวกรองสีเขียว และช่วงคลื่นสีน้ำเงิน (0.45 -0.52 
ไมครอน) ผ่านตัวกรองสีน้ำเงิน จากการผลิตภาพข้อมูลดาวเทียมดังกล่าว ทำให้ได้ภาพดาวเทียมที่มี
รายละเอียดจุดภาพสูงและมีสีตามธรรมชาติ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินด้วยสายตาง่าย
ยิ่งขึ้น 
   (2) การผลิตภาพข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI เนื ่องจากข้อมูลดาวเทียม
ประกอบด้วยภาพถ่ายหลายแบนด์ (Band) แยกกันอยู่ ซึ่งภาพในแต่ละแบนด์จะบันทึกข้อมูลในแต่ละ
ช่วงคลื่น ดังนั้นก่อนใช้งานจึงมีการนำภาพของแต่ละแบนด์มาหลอมรวมกัน โดยการศึกษาครั้งนี้ เลือก
การผสมแบนด์เป็นภาพสีผสมเท็จสามช่วงคลื่น (False color composite) แบนด์ 5R-6G-4Bคือ ช่วง
คลื่นที่ 5 Near Intreared NIR (0.85-0.88 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีแดง ช่วงคลื่นที่ 6  SWIR 1 
(1.57-1.65 ไมโครเมตร) ผ่านตัวกรองสีเขียว และช่วงคลื่นที่ 4 Red (0.64-0.67 ไมโครเมตร) ผ่านตัว
กรองสีน้ำเงิน ภาพที่ได้เหมาะสำหรับจำแนกพืชพรรณ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เป็นต้น
    (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจากข้อมูลจากดาวเทียม และภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข  พิจารณาจากองค์ประกอบของข้อมูล  คือ  ความเข้มของสีและสี (tone/color) ขนาด (size)  
รูปร่าง (shape) เนื้อภาพ (texture) รูปแบบ (pattern) ความสูงและเงา (height and shadow) ความ
เกี่ยวพัน (association) และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (temporal change)  ของข้อมูล  เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แล้วจึงนำชั้น
ข้อมูลที่ได้ทำการซ้อนทับกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต  เพื่อพิมพ์เป็น
แผนที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลในภาคสนาม 
  3)  การสำรวจข้อมูลในภาคสนาม  ทำการสำรวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใช้ที่ดิน
ภาคสนามในพื้นที่จริง  พร้อมแก้ไขรายละเอียดให้มีความถูกต้องตรงกับสภาพปัจจุบัน  
  4) การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database)  
   เป็นการจัดทำข้อมูลทั ้งเชิงพื ้นที ่ (spatial data)  และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  
(attribute data ) ของข้อมูลจากภาคสนาม  และข้อมูลแผนที่จากส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยการนำเข้าใน
ระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ดังนี ้
   (1)  การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื ้นที ่ เป็นการนำเข้าข้อมูลในรูปแผนที่ เพื ่อใช้
วิเคราะห์และประมวลผลเชิงพื้นที่    
   (2) การสร้างฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data)  เป็นการนำเข้าข้อมูล
ด้านคุณลักษณะของแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงพื้นที่  เพื่อทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทั้ง  2  ประเภท  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 
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  5) จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน รายจังหวัด ปี พ.ศ.  2562 
  6)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
  7)    จัดทำแผนที่และรายงาน 

1.5  ผู้ดำเนินงาน 
ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์   สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
  นายสมศักดิ์   แจ้งเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

 ผู้รับผิดชอบ นางชลิดา เพ็ชรสิงห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.สมจิตต ์ เลิศดิษยวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.สลิลา  เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.จิรัชยา  คงทน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   นายทศนัศว์  รัตนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.กัญชร บุญญวัฒนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   น.ส.ภาวด ี  สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
   นางอัจฉรารัตน์  นกเดช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   น.ส.กาญจนา   สำราญใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   นางวลีทิพย ์ ธนัชชายศอนันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   นายพิเชษฐ ์   สุขเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   น.ส.นิชานันทน์  นนทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.นุชจรี หุ่นประเสริฐ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.วรรณา บรรจงทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายสิโรตม์ ตวงเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.พัชรียา พรมสงฆ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.ภาณ ี ถิ่นจันทร์ นักวิชาการเกษตร 
   น.ส.พัสศรัณพร  เหลืองระลึก นักวิชาการเกษตร 
   นายฉัตรชัย  บุญมี นักวิชาการเกษตร 
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บทที่ 2 

สภาพการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2562 

 การจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลจากการใช้ขอ้มูล
เชิงเลขจากดาวเทียมร่วมกับการสำรวจภาคสนาม ในการปรับปรุงพื ้นที่ ท ี ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง 
การใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องสูงขึ้น และใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นข้อมูลฐานในด้านพิกัดตำแหน่งของแผนที่ดังกล่าวด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเลขจากดาวเทียมเพื่อจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัดปี พ.ศ. 2562 มาตราส่วน 1 : 25,000 
สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ดังนี้  

2.1 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 978 ,263 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 659,114 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.36 
ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 231,441 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,582 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 28,821 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 57,305 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.85 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 1 และตารางที่ 
1) ดังนี ้
 2.1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 659,114 ไร่ หรือร้อยละ 67.36 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน ทางรถไฟ นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ สุสาน
ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน สนามกอล์ฟ และสนามกอล์ฟร้าง 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 309,219 ไร่ หรือร้อยละ 31.61 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย 50 เขต 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 227,656 ไร่ หรือร้อยละ 23.27 
ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 
มีเนื้อที่ 9,151ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่จังหวัด 
  3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 36,105 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 
ของเนื ้อที ่จ ังหวัด ได้แก่ สถานที ่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที ่ราชการ โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
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  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 39,541 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของเนื้อที ่จังหวัด 
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ  มีเนื้อที่ 
7,188  1,546  131  895  28,077 และ1,704 ไร่ หรือร้อยละ 0.73  0.16  0.01  0.09  2.87 และ 
0.17 ของเนื้อที่จังหวัด  
  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 20,439 ไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 16  2,758 และ 17,665 
ไร่ หรือร้อยละ 0.00  0.28  และ 1.81 ของเนื้อที่จังหวัด 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  8,489 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และ
สถานีบริการน้ำมัน 
  7) สนามกอล์ฟ ๆ (U7) มีเนื้อที่ 8,514 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่จังหวัด โดยเป็น
สนามกอล์ฟที่ยังใช้งานอยู่ 8,471 ไร่ และสนามกอล์ฟร้าง มีเนื้อที่ 43 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่
จังหวัด  

 2.1.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 231,441 ไร่ หรือร้อยละ 23.67 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
พืชน้ำ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
  1) พ้ืนที่นา (A1) มีเนื้อที่ 130,177 ไร่ หรือร้อยละ 13.30 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่  ได้แก่  นาข้าว มีเนื้อที่ 116,244 ไร่ หรือร้อยละ 11.88 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มี
เนื้อที่ 13,933 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในเขตหนองจอก เขต
คลองสามวา เขตลาดกระบัง และเขตมีนบุรี เขตสายไหม  
  2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อท่ี 1,066 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื ้อที ่จังหวัด 
ได้แก่ ไม้ยืนร้าง/เสื่อมโทรม ปาล์มน้ำมัน  ยูคาลิปตัส  สัก  กระถิน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และ
หมาก    
  (1) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 351 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่ปลูกอยู่ในเขตหนองจอก 
   (2) หมาก (A317) มีเนื้อที่ 266 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกผสมกับมะพร้าวในเขตราษฏร์บูรณะ 
   (3) กระถิน (A317) มีเนื้อที่ 196 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกผสมกับมะพร้าวในเขตราษฏร์บูรณะ 
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  (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื ้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
จังหวัด ปลูกในเขตหนองจอก และเขตคลองสามวา 
  (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ รวมมีเนื้อที่ 85 ไร่ ได้แก่ สัก ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และ
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม   
  3) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 10,362 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ไม้ผลผสม ส้ม มะพร้าว มะม่วง กล้วย ฝรั่ง มะนาว มะขามเทศและไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 
  (1) มะพร้าว (A405) มีเนื ้อที่ 3,496 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่
จังหวัด ปลูกในเขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตบางบอน เขตราษฏร์บูรณะ  
  (2)  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม (A400) มีเนื้อที่ 3,373 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 
ของเนื้อที่จังหวัด 
            (3) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 1,542 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกในเขตหนองจอก เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค    
     (4) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 1,186 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่
จังหวัด   
  (5) ไม้ผลอื่นๆ รวมเนื้อที่ 766 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ ส้ม มะม่วง ฝรั่ง มะนาว มะขามเทศ  
  4) พืชสวน (A5) มีเนื ้อที ่ 19,597 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของเนื ้อที ่จังหวัด 
ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาหญ้า และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  
  (1) ไม้ดอกไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 7,587 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของ
เนื้อที่จังหวัดปลูกมากในเขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา จะเป็น
ดอกจำปี กล้วยไม้ ดอกรัก ดอกมะลิ 
  (2) พืชผัก (A502) มีเนื ้อที ่ 5,765 ไร่ หรือร้อยละ 0.59  ของเนื ้อที่
จังหวัด ปลูกมากในเขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม ตามลำดับ 
  (3) นาหญ้า (A510) มีเนื ้อที ่ 2,962 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื ้อที่
จังหวัด ปลูกมากในเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา 
  (4)  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) รวมเนื้อที่ 3,283 ไร่ หรือร้อยละ 
0.34 ของเนื้อที่จังหวัด  
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  5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  433  ไร่ หรือร้อย
ละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนร้าง   
  6) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 527 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด พืชน้ำผสม และพืชน้ำร้าง โดยมีพื้นที่ปลูกบัว มีเนื้อที่มากที่สุด 366 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 
  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 69,279 ไร่ หรือร้อยละ 7.08 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่
เพาะเลี้ยงกุ้ง  
  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 34,025 ไร่ หรือร้อย
ละ 3.48 ของเนื้อที่จังหวัด จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาและกุ้งผสมกัน อยู่ ในเขตบางขุนเทียน และ
เขตทุ่งคร ุ
  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 26,156 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 
ของเนื้อที่จังหวัด อยู่ในเขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขต
ประเวศ และเขตบางขุนเทียน 
  (3)    สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง (A900) มีเนื้อท่ี 7,885 ไร่ หรือร้อยละ 
0.81 ของเนื้อที่จังหวัด  
  (4)    สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  (A903) มีเนื้อที่ 1,213 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 
ของเนื้อที่จังหวัด อยู่ในเขตทุ่งครุ และบางขุนเทียน  
 2.1.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 1,582 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นป่า
ชายเลนสมบูรณ์ และป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู โดยมี เนื้อที่ 1,548  และ 34 ไร่ หรือร้อยละ 
0.16 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัดตามลำดับ 
 2.1.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีแหล่งน้ำขังตลอด มี
เนื้อที่ 28,821 ไร่ หรือร้อยละ 2.96 ของเนือ้ท่ีจังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ 
และทะเล มีเนื้อที่ 25,353 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ 
แม่น้ำเจ้าพระยา และด้านล่างเขตบางขุนเทียนติดกับทะเล 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 3,468 ไร่ หรือร้อยละ 
0.36 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 2.1.5 พื ้นที ่ เบ ็ดเตล็ด (M) ในจังหว ัดกรุงเทพมหานคร มีพ ื ้นที ่   57,305 ไร่  
หรือร้อยละ 5.85 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ยกเว้นเขตในตัวเมืองด้านใน 
โดยอาจจะเป็นพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน เป็นที่นาถูกทิ้งร้างจนหญ้ารก ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่ง
หญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม และ บ่อขุดเก่า มีเนื้อที่ 24,593  4,085  23,193  และ 
682  หรือร้อยละ 0.42  2.37  0.07  0.03  ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นพื้นที่
บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ โดยมีเนื้อที่ 303  23  4,407 และ 19  ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.51  0.00  0.45 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
 
 
 
 

 

  





11 

 

ตารางที่ 1  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 659,114 67.36 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 309,219 31.61 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 9,151 0.94    
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 227,656 23.27 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 36,105 3.69 
U401 สนามบิน 7,188 0.73 
U402 สถานีรถไฟ 1,546 0.16 
U403 สถานีขนส่ง 131 0.01 
U404 ท่าเรือ 895 0.09   
U405 ถนน 28,077 2.87 
U406 ทางรถไฟ 1,704 0.17 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 16 - 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 2,758   0.28    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 17,665 1.81 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 8,316 0.85 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 33 - 
U603 สุสาน ป่าช้า 119 0.01 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 21 - 
U700 สนามกอล์ฟร้าง 43 - 
U701 สนามกอล์ฟ 8,471 0.87 

A พื้นที่เกษตรกรรม 231,441 23.67 
A1 พื้นที่นา 130,177 13.30 

A100 นาร้าง 13,933 1.42 
A101 นาข้าว 116,244 11.88 
A3 ไม้ยืนต้น 1,066 0.11 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 28 - 
A303 ปาล์มน้ำมัน 351 0.04    
A304 ยูคาลิปตัส 168 0.02    
A305 สัก 24 - 
A308 กระถิน 196 0.02 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 33 - 
A317 หมาก 266          0.03 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A4 ไม้ผล 10,362 1.07 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 3,373 0.34 
A401 ไม้ผลผสม 1,186 0.12 
A402 ส้ม 16 - 
A405 มะพร้าว 3,495 0.36 
A407 มะม่วง 538 0.06   
A411 กล้วย 1,542 0.16 
A414 ฝรั่ง 88 0.01 
A422 มะนาว 71 0.01 
A424 มะขามเทศ 53 0.01 
A5 พืชสวน     19,597 2.01 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 3,283 0.34    
A502 พืชผัก 5,765 0.59 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 7,587 0.78    
A510 นาหญ้า 2,962 0.30    
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 433 0.05 

A700 โรงเรือนร้าง   189      0.02 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์           80      0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 164 0.02 
A8 พืชน้ำ       527 0.05 

A800 พืชน้ำร้าง 81 0.01 
A801 พืชน้ำผสม 21 - 
A803 บัว 366 0.04 
A806 ผักบุ้ง 37 - 
A807 ผักกะเฉด 22 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 69,279 7.08 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 7,885        0.81 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 34,025      3.48 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 26,156 2.67 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 1,213 0.12 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F พื้นที่ป่าไม้ 1,582 0.16 

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   34 - 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 1548 0.16 
W พื้นที่น้ำ 28,821 2.96 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 21,108    2.16 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 761    0.08 
W103 ทะเล 3,484 0.36 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 3,468    0.36 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57,305 5.85 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 24,593    2.51 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ       4,085 0.42 
M201 พื้นที่ลุ่ม 23,193      2.37 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 682 0.07   
M304 บ่อดิน       303 0.03    
M401 พื้นที่กองวัสดุ         23 - 
M405 พื้นที่ถม 4,407 0.45 
M701 ที่ทิ้งขยะ        19 - 

รวมทั้งหมด 978,263 100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 1,565.221 ตารางกิโลเมตร หรือ 978,263 ไร่ 
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2.2 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2562 

  จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,543,591 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 159,600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,239,749 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.31 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 45,136 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 70,544 ไร่  คิด
เป็นร้อยละ 4.57 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 28,562 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 2 และตารางที่ 2) 
ดังนี ้
 2.2.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 159,600ไร่ หรือร้อยละ 10.34 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 7,028 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม อำเภอวัดสิงห์ 
อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ และอำเภอสรรพยา 
  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 107,879ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของ
เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีหมู่บ้าน
ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 91 ไร่หรือร้อยล่ะ 0.01 
  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 20,221 ไร่ หรือร้อยละ 1.31 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการ เป็นต้น 
  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 12,550 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
ถนน  
  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 10,158 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 7,858 และ 2,214 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.51 และ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 86 ไร่หรือร้อยละ 0.01 
  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,764 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรมแรมเกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบ ริการ
น้ำมัน และสนามกอล์ฟ  
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 2.2.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,239,749 ไร่ หรือร้อยละ 80.31 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 838,952 ไร่ หรือร้อยละ 54.35 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา
ข้าว มีเนื้อที่ 824,278 ไร่ หรือร้อยละ 53.40 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 1,110 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 697 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
ปลูกมากในพื้นที่อำเภอสรรพยา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ และ
อำเภอเมืองชัยนาท และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด  อ้อย มันสำปะหลัง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา มันเทศ พริก และผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 12,867 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเนื้อที่จังหวัด 
  2) พืชไร่ (A2) มีเนื ้อที ่ 345,120 ไร่ หรือร้อยละ 22.36 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  
  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 209,873 ไร่ หรือร้อยละ 13.60 ของเน้ือที่จังหวัด อ้อย
โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดชัยนาท ปลูกมากในเขตอำเภอหนองมะโมง 
อำเภอเนินขาม อำเภอมโนรมย์ และอำเภอหันคา  
  (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  131,510 ไร่ หรือร้อยละ 8.52 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม อำเภอมะโนรมย์ และอำเภอหันคา  
  (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง  งา มันเทศ แตงโม พริก และ
กระเจี๊ยบแดง มีเนื้อที่ 3,737 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด  
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  21,274 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของเนื้ อที่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลปิตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  
  (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  9,132 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
  (2) สัก (A305) มีเนื้อที่ 2,342 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่
ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เป็นแปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลงเอกชนขนาดเล็ก 
  (3) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  3,011 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหันคา อำเภอเนินขาม และอำเภอวัดสิงห ์
  (4) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนือ้ที่  1,983  ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 
  (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สนประดิพัทธ์ ประดู่ ไผ่ปลูกเพื่อ
การค้า ตีนเป็ด ตะกู และไม้ยืนต้นผสม มีเนื้อที่ 4,806 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด  
  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 24,907 ไร่ หรือร้อยละ 1.61 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 
กล้วย ส้มโอ และไม้ผลอื่นๆ 
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  (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 5,452 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด   ส่วน
ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี และอำเภอเมืองชัยนาท โดยปลูกเป็นสวนหลังบ้าน ส่วน
ใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 
  (2) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  2,141 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน
ใหญ่ปลูกกระจายในทั่วจังหวัด  
  (3) ส้มโอ (A427)  มีเนื้อที่  1,829 ไร่  หรือร้อยละ  0.12   ของเนื้อที่จังหวัด  
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอสรรคบุรี พันธ์สมโอที่
นิยมปลูก ได้แก่พันธ์ขาวแตงกวา เป็นต้น 
         (4) ไม้ผลอื ่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม  ส้ม มะพร้าว  พุทรา มะขาม ลำไย ฝรั่ง  
มะละกอ กระท้อน ชมพู่  มะนาว มะปราง มะยงชิด และไม้ผลผสม มีเนื้อที่  15,485 ไร่ หรือร้อยละ 
0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 
  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 3,703 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ แคนตาลูป และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   
  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 4,377 ไร่ หรือร้อยละ 0.27
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดชัยนาทมีการผลิตปศุสัตว์พอสมควร การเลี้ยงสุกรจะเป็นการ
เลี้ยงในลักษณะฟาร์มขนาดเล็ก และเป็นการเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป  
  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 48 ไร่ ได้แก่ บัว  
  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 1,290 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง 
มีเนื้อที่  1,012  162 และ  116 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 0.01 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 81 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.2.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 45,136 ไร่ หรือร้อยละ 2.93 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ส่วนใหญ่เป็นป่า
ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 39,138 ไร่ หรือร้อยละ 2.54 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.2.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดชัยนาทมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก
อำเภอ มีเนื้อที่ 70,544 ไร่ หรือร้อยละ 4.57 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ  
มีเนื้อที่ 35,344 ไร่ หรือร้อยละ 2.29 ของเนื้อที่จังหวัด  
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  
มีเนื้อที่ 35,200 ไร่ หรือร้อยละ 2.28 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา 
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 2.2.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ 28,562 ไร่ หรือ   ร้อยละ 1.85 ของเนื้อที่
จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 
พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่  บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ถม และ
ที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  5,614 12,375 4,203 165 445 1,818 289 1,349 2,249และ  55  ไร่ หรือร้อยละ 
0.36 0.80 0.27 0.01 0.03 0.12 0.02 0.09 0.15 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 2  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 159,600 10.34 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 7,028 0.45 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 91 0.01 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 107,788 6.98 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 20,221 1.31 
U405 ถนน 12,550 0.81 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 86 0.01 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 7,858 0.51 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 2,214 0.14 
U600 สถานที่ร้าง 63 - 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 714 0.05 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 386 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า 67 - 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 430 0.03 
U701 สนามกอล์ฟ 104 0.01 

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,239,749 80.31 
A1 พื้นที่นา 838,952 54.35 

A100 นาร้าง 697 0.05 
A101 นาข้าว 824,278 53.4 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 84 0.01 
A101+A203 นาข้าว+อ้อย 3,614 0.23 
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 789 0.05 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 8,078 0.52 
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 140 0.01 
A101+A215 นาข้าว+งา 40 - 
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 10 - 
A101+A229 นาข้าว+พริก 26 - 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 86 0.01 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 1,110 0.07 

A2 พืชไร่ 345,120 22.36 
A202 ข้าวโพด 2,968 0.19 
A203 อ้อย 209,873 13.60 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A204 มันสำปะหลัง   131,510 8.52 
A208 ถั่วเขียว 130 0.01 
A210 ถั่วลิสง   120 0.01 
A215 งา 146 0.01 
A219 มันเทศ   20 - 
A220 แตงโม   263 0.02 
A229 พริก   21 - 
A235 กระเจี๊ยบแดง 69 - 
A3 ไม้ยืนต้น 21,274 1.38 

A301 ไม้ยืนต้นผสม   3,834 0.25 
A302 ยางพารา   3,011 0.20 
A303 ปาล์มน้ำมัน   1,983 0.13 
A304 ยูคาลิปตัส   9,132 0.59 
A305 สัก   2,342 0.15 
A306 สะเดา   239 0.02 
A307 สนประดิพัทธ์ 16 - 
A309 ประดู่   279 0.02 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 340 0.02 
A319 ตีนเป็ด 39 - 
A323 ตะกู 59 - 
A4 ไม้ผล 24,907 1.61 

A401 ไม้ผลผสม   12,202 0.79 
A402 ส้ม   574 0.04 
A405 มะพร้าว   289 0.02 
A407 มะม่วง   5,452 0.35 
A409 พุทรา   57 - 
A411 กล้วย   2,141 0.14 
A412 มะขาม   47 - 
A413 ลำไย    26 - 
A414 ฝรั่ง   79 0.01 
A415 มะละกอ 1,091 0.07 
A417 กระท้อน   20 - 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A418 ชมพู่   18 - 
A422 มะนาว   1,008 0.07 
A427 ส้มโอ 1,829 0.12 
A429 มะปราง มะยงชิด 74 - 
A5 พืชสวน 3,703 0.24 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 14 - 
A502 พืชผัก   2,928 0.19 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 735 0.05 
A512 แคนตาลูป 28 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,377 0.27 

A700 โรงเรือนร้าง 20 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   613 0.04 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 529 0.03 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 2,845 0.18 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 370 0.02 
A8 พืชน้ำ 45 - 

A803 บัว   45 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,290 0.09 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 116 0.01 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,012 0.07 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 162 0.01 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 81 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 81 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 45,136 2.93 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   4,622 0.30 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   39,138 2.54 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   92 0.01 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   1,284 0.08 
W พื้นที่น้ำ 70,544 4.57 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 25,839 1.67 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 9,505 0.62 
W201 อ่างเก็บน้ำ 3,395 0.22 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W202 บ่อน้ำในไร่นา   11,665 0.76 
W203 คลองชลประทาน 20,140 1.30 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28,562 1.85 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   5,614 0.36 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 12,375 0.80 
M201 พื้นที่ลุ่ม 4,203 0.27 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 165 0.01 
M301 เหมืองแร่   445 0.03 
M302 บ่อลูกรัง    1,818 0.12 
M303 บ่อทราย    289 0.02 
M304 บ่อดิน 1,349 0.09 
M405 พื้นที่ถม    2,249 0.15 
M701 ที่ทิ้งขยะ        55 - 

รวมทั้งหมด 1,543,591 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากจากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,543,591 ไร่ 

2.3 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,326,250 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 140,568 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 683,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.49 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
398,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.01 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่แหล่งน้ำ (W)  มีเนื้อที่ 38,961 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
2.96 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 65,385 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 3 และตารางที่ 3) ดังนี ้

2.3.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 140,568ไร่ หรือร้อยละ 10.61 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 4,906ไร่ หรือร้อยละ 0.37ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองนครนายนกอำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์  

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 90,451ไร่ หรือร้อยละ 6.82 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 20,483ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  เช่น สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และวัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 6,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน ถนน และทางรถไฟ  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนือ้ที่ 3,831 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 3,542 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 277 ไร ่และพื้นที่

อุตสาหกรรมร้าง 12 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 14,476 ไร่ หรือร้อยละ 10.90 ของเนื้อ

ที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ร้าง รีสอรท์ โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สสุาน ป่าช้า 

สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.3.2 พื้นที ่เกษตรกรรม (A) มีเนื ้อที ่ 683,279 ไร่ หรือร้อยละ 51.49 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พื ชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 494,790ไร่ หรือร้อยละ 37.31 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา

ข้าว มีเนื้อที่ 474,489 ไร่ หรือร้อยละ 35.79 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 20,099 ไร่ หรือร้อย

ละ 1.52 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชฤดูแล้งตามหลังทำนา เช่น พืชผัก ข้าวโพด และ

ถั่วเขียว  เป็นต้น มีเนื้อที่ 202 ไร่  

 2) พืชไร ่ (A2) มีเน ื ้อที่  1,635 ไร ่ หร ือร ้อยละ 0.11 ของเนื ้อท ี ่จ ังหว ัด ได ้แก่  

มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

   (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  1,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก 

  (2) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด อ้อย และแตงโม มีเนื้อที่ 388 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อที่  37,898 ไร่ หรือร้อยละ 2.85 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 21,829 ไร่ หรือร้อยละ 1.65 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพืน้ที่แห้งแล้ง 

  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  5,724  ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (3) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า  (A315) มีเนื้อที่  3,918 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (4) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  1,074 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด    

  (5) ไม ้ย ืนต ้นอ ื ่น ๆ ได ้แก ่  ไม้ ย ืนต ้นร ้าง/เส ื ่อมโทรม ไม ้ย ืนต ้นผสม สัก   

สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ หมาก กฤษณา และตะกู  มีเนื้อที่ 5,353 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 34,096 ไร่ หรือร้อยละ 2.55 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย ส้มโอ  มะปราง มะยงชิด และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) มะปราง มะยงชิด (A429) มีเนื้อที่ 7,472 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากบริเวณอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก 

  (2) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  4,629 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลกูกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที ่4,581 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด   ส่วน

ใหญ่ปลกูกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (4) ส้มโอ (A427) มีเนื้อที่ 1,720 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากบริเวณอำเภอปากพลี และอำเภอเมืองนครนายก 

         (5) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  

ลิ้นจี่ พุทรา น้อยหน่า  ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน กระท้อน มังคุด  ลางสาด ลองกอง มะนาว มะกอกน้ำ 

มะกอกฝรั่ง   แก้วมังกร   มะไฟ และละไม  มีเนื้อที่  15,694 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 11,685 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชสวน

ร้าง/เสื่อมโทรม 638 ไร่ พืชผัก 1,525\7 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 8,753 ไร่ และนาหญ้า 767 ไร่   
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 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 7,060 ไร่ หรือร้อยละ 0.53

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง 8 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 57 ไร่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  

186 ไรโ่รงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 6,099 ไร่ และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 637 ไร ่

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 245 ไร ่ได้แก่ บัว ผักบุ้ง และผกักะเฉด  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 95,712 ไร่ หรือร้อยละ 7.23 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 5,805 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 84,556 ไร่ และสถานที่

เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,351 ไร่ พบกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 158 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.3.3 พื้นที่ปา่ไม้ (F) มีเนื้อที่ 398,057 ไร่ หรือร้อยละ 30.01 ของเนือ้ที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์  ส่วนใหญ่เป็น

ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  345,075 ไร่ หรือร้อยละ 26.02 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพื้นที่ป่าจะอยู่ใน

เขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณอำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอเมืองนครนายก 

 2.3.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 38,961 ไร่ หรือร้อยละ 2.96 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่ทั่ว

จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  14,658 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของเนื้อที่จังหวัด  

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  24,303 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนคลองท่าด่าน  

 2.3.5 พื้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที่  65,385 ไร่ หรือ   ร้อยละ  4.93 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยมีพื้นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะมากที่สุด 28,787 ไร่ รองลงมาได้แก่  

พื้นที่ลุ่ม 22,927 ไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 7,085 ไร่ และพื้นที่ถม 3,800 ไร่  
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ตารางที่ 3  สภาพการใชท้ี่ดินจังหวดันครนายก ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 140,568 10.61 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,906 0.37 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 3,188 0.24 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 87,263 6.58 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 20,483 1.54 
U401 สนามบิน 93 0.01 
U405 ถนน 5,704 0.43 
U406 ทางรถไฟ 624 0.05 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 12 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 3,542 0.28 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 277 0.02 
U600 สถานที่ร้าง 3,615 0.27 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 857 0.06 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 3,600 0.28 
U603 สุสาน ป่าช้า 560 0.04 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 62 - 
U701 สนามกอล์ฟ 5,782 0.44 

A พื้นที่เกษตรกรรม 683,279 51.49 
A1 พื้นที่นา 494,790 37.31 

A100 นาร้าง 20,099 1.52 
A101 นาข้าว 474,489 35.79 

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 70 - 
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 36 - 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 44 - 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 52 - 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 52 - 

A2 พืชไร่ 1,635 0.11 
A200 ไร่ร้าง 274 0.02 
A202 ข้าวโพด 13 - 
A203 อ้อย 39 - 
A204 มันสำปะหลัง 1,247 0.09 
A220 แตงโม 62 - 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3 ไม้ยืนต้น 37,898 2.85 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 3,804 0.29 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 715 0.05 
A302 ยางพารา 1,074 0.08 
A303 ปาล์มน้ำมัน 5,724 0.43 
A304 ยูคาลิปตัส 21,829 1.65 
A305 สัก 156 0.01 
A307 สนประดิพัทธ์ 159 0.01 
A308 กระถิน 316 0.02 
A309 ประดู่ 32 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 3,918 0.30 
A317 หมาก 64 - 
A322 กฤษณา 94 0.01 
A323 ตะกู 13 - 
A4 ไม้ผล 34,096 2.55 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 5,887 0.44 
A401 ไม้ผลผสม 6,166 0.46 
A402 ส้ม 325 0.02 
A403 ทุเรียน 197 0.01 
A404 เงาะ 77 0.01 
A405 มะพร้าว 987 0.07 
A406 ลิ้นจี่ 78 0.01 
A407 มะม่วง 4,581 0.35 
A409 พุทรา 64 - 
A410 น้อยหน่า 12 - 
A411 กล้วย 4,629 0.36 
A414 ฝรั่ง 160 0.01 
A415 มะละกอ 502 0.04 
A416 ขนุน 301 0.02 
A417 กระท้อน 323 0.02 
A419 มังคุด 161 0.01 
A420 ลางสาด ลองกอง 109 0.01 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A422 มะนาว 90 0.01 
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง 158 0.01 
A426 แก้วมังกร 43 - 
A427 ส้มโอ 1,720 0.13 
A429 มะปราง มะยงชิด 7,472 0.56 
A430 มะไฟ ละไม 54 - 
A5 พืชสวน 11,685 0.88 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 638 0.05 
A502 พืชผัก 1,527 0.11 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 8,753 0.66 
A510 นาหญ้า 767 0.06 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 7,060 0.53 

A700 โรงเรือนร้าง 81 0.01 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 57 - 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 186 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 6,099 0.46 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 637 0.05 
A8 พืชน้ำ 245 0.02 

A803 บัว 113 0.01 
A807 ผักกะเฉด 132 0.01 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 95,712 7.23 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 5,805 0.45 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 84,556 6.38 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,351 0.40 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 158 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 158 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 398,057 30.01 

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 345,075 26.02 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 349 0.03 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 52,176 3.93 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 457 0.03 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W พื้นที่น้ำ 38,961 2.96 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 13,608 1.03 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,050 0.09 
W201 อ่างเก็บน้ำ 6,985 0.53 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 7,958 0.60 
W203 คลองชลประทาน 9,360 0.71 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 65,385 4.93 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 7,085 0.53 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 28,787 2.17 
M201 พื้นที่ลุ่ม 22,927 1.73 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,048 0.08 
M304 บ่อดิน 1,712 0.13 
M405 พื้นที่ถม 3,800 0.29 
M701 ที่ทิ้งขยะ 26 - 

รวมทั้งหมด 1,326,250 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,326,250 ไร่ 

2.4 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2562 

  จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,355,210 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 4 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 297,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.94  ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 908,108 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  
มีเนื้อที่ 50,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 99,062 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 7.32 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 
4 และตารางที่ 4) ดังนี ้
 2.4.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 297,280 ไร่ หรือร้อยละ 21.95 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ มีเนื้อที่ 33,955 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของ
เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม 
อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอบางเลน  
  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 201,684 ไร่ หรือร้อยละ 14.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 156,397 หรือร้อยละ 11.54 ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่ง
กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีพื้นที่หมู่บ้านหรือที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 3,758 ไร่ หรือร้อยละ 
0.28 
 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 41,529 ไร่ หรือร้อยละ 3.06 ของ
เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  
 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที่ 13,126 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของเนื้อที ่จังหวัด 
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน 
 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 37,215 ไร่ หรือร้อยละ 2.75 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 36,738 และ 364 ไร่  หรือ
ร้อยละ 2.71 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 113 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 
 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 11,374 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ 1,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 รีสอร์ท โรงแรม 
เกสต์เฮ้าส์ มีเนื้อที่ 819 ไร่ หรือร้อยละ 0.06  สุสาน ป่าช้า มีเนื้อที่ 1,664 ไร่ หรือร้อยละ 0.12  สถานี
บริการน้ำมัน มีเนื้อที่ 340 ไร่ หรือร้อยละ 0.03  สนามกอล์ฟ มีเนื้อที่ 6,183ไร่ หรือร้อยละ 0.46  และ
สถานที่ร้าง มีเนื้อที่ 687 ไร่ หรือร้อยละ 0.05   
 2.4.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื ้อที ่ 908,659 ไร่ หรือร้อยละ 67.02 ของเนื้อที ่จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 342,386 ไร่ หรือร้อยละ 25.26  ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นา
ข้าว มีเนื้อที่ 322,382 ไร่ หรือร้อยละ 23.82 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 18,854 ไร่ หรือร้อยละ 
1.39 ของเนื้อที่จังหวัด และนาข้าวในพื้นที่ลุ่ม 702 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากใน
พืน้ที่อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอนครชัยศรี  
 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 99,491 ไร่ หรือร้อยละ 7.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย 
ข้าวโพด และพืชไร่อื่นๆ  
 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 94,841 ไร่ หรือร้อยละ 7.00 ของเนื้อที่จังหวัด  
 (2) ข้าวโพด (A202) มเีนื้อที่  2,471 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม สับประรด มันเทศ แตงโม พริก เผือก และไร่
ร้าง มีเนื้อที่ 2,179 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด  
 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อที่  8,179 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) หมาก (A317) มีเนื้อที่  4,212 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน
ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสามพราน  
 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  1,313 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 
 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  508 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด
ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 
 (4) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สัก กระถิน ยางพารา ตะกู ปาล์ม
น้ำมัน หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี กฤษณา ยมหอม มะฮอกกานี และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 
2,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 
 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 92,422 ไร่ หรือร้อยละ 6.81 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 
มะพร้าว กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว และไม้ผลอื่นๆ 
 (1)   ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่  20,409 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (2)  มะพร้าว (A405)  มีเนื้อที ่17,850 ไร่ หรือร้อยละ 1.32  ของเนื้อที่จังหวัด 
 (3) ฝรั่ง (A414) มีเนื้อที่  16,691 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (4)  มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 11,383 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด   
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสามพราน 
 (5) ชมพู่ (A418) มีเนื้อที่  6,709 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด   
 (6) กล้วย (A411) มีเนื้อที่  5,859 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (7)  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม (A400) มีเนื้อที่ 5,297 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (8) มะนาว (A422) มีเนื้อที่  3,352 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (9)    ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ส้ม เงาะ มะม่วงหิมพานต์ น้อยหน่า พุทธา มะขาม ลำไย 
มะละกอ ขนุน กระท้อน มังคุด ระกำ สละ มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ ละมุด และมะปราง มะยงชิด มี
เนื้อที่ 4,872  ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด  
 5) พืชสวน (A5) ม ีเน ื ้อท ี ่  132,775 ไร ่ หร ือร ้อยละ 9.80 ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วย พืชผัก  ไม้ดอก ไม้ประดับ องุ่น  พริกไทย พืชสมุนไพร นาหญ้า  แคนตาลูป กระเจี๊ยบ
เขียว หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 
 (1)  พืชผัก (A502)  มีเนื้อที ่ 92,387 ไร่ หรือร้อยละ  6.82 ของเนื้อที่จังหวัด 
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 (2)  ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่  33,169 ไร่ หรือร้อยลธ 2.45 
 (3)  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่  5,299 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
 (4)  พืชสวนอื่น ๆ มีพื้นที่ 1,920 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 
องุ่น พริกไทย พืชสมุนไพร นาหญ้า กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง และเห็ด 
 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 18,736 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  
 (1)  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 6,730 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่
จังหวัด   
 (2)  โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 6,250 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (3) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  (A701) มีเนื้อที่ 3,554 หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่
จังหวัด 
 (4)  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ มีเนื้อที่รวม 2,202 ไร่ หรือ
ร้อยละ   0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนร้าง และโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 
 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 12,351 ไร่ หรือร้อยละ  0.91 ประกอบด้วย พืชน้ำผสม บัว 
ผักบุ้ง และกระเฉด 
 (1)  ผักบุ้ง (A806) มีเนื้อที่ 6,567 ไร ่หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (2)  บัว (A803) มีเนื้อที่ 4,200 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (3)  พืชน้ำผสม (A801) มีเนื้อที่ 823 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 
 (4)  กระเฉด (A807) มีเนื้อที่ 761 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 
 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  202,263 ไร่ หรือร้อยละ  14.92 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และ 
ฟาร์มจระเข้ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  
 (1)  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 97,669 ไร่ หรือร้อยละ 7.21 ของ
เนื้อที่จังหวัด 
 (2)  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 90,412 ไร่ หรือร้อยละ 6.67 ของ 
เนื้อที่จังหวัด 
 (3)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง (A900) มีเนื้อที่ 14,005 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 
ของเนื้อที่จังหวัด 
 (4)  ฟาร์มจระเข้ (A905) มีเนื้อที่ 156 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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 (5)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม (A901) มีเนื้อที่ 21 ไร ่
 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 56 ไร่  
 2.4.3 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก
อำเภอ มีเนื้อที่  50,899 ไร่ หรือร้อยละ  3.76  ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     
มีเนื้อที่  21,535 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที่  29,364 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของเนื้อที่จังหวัด  
 2.4.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ 98,372 ไร่ หรือร้อยละ  7.27 ของเนื้อที่
จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  
ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี พืชผักในพื้นที่
ลุ่ม เหมืองแร่ร้าง บ่อขุดที่เลิกกิจการแล้ว บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน พื้นที่กองวัสดุ 
พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
 1) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M101) มีเนื้อที่ 20,641 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2) พื ้นที ่ล ุ ่ม(M201) มีเนื ้อที ่ 19,926 ไร ่ หรือร้อยละ 1.48 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี และพืชผักในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่  19,761  และ 205 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.46 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
 3) ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M102) มีเนื้อที่  13,882  ไร ่  หร ือร ้อยละ 1.02 
ของเนื้อที่จังหวัด 
 4) บ่อดิน (M304) มีเนื้อที่ 12,717 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่จังหวัด 
 5) บ่อทราย (M303) มีเนื้อที่ 11,011 ไร่ หรือร้อยละ  0.81 ของเนื้อที่จังหวัด 
 6) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ มีเนื้อที่ 20,195 ไร่ หรือร้อยละ 1.50 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ 
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ตารางที่ 4  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 297,280 21.95 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 33,955               2.51  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง         3,758               0.28  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ      156,397             11.54  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ          41,529               3.06  

U405 ถนน         12,957               0.96  

U406 ทางรถไฟ             169               0.01  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง               114               0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม          36,664               2.71  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร            363               0.03  

U600 สถานที่ร้าง 687               0.05  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ             1,681               0.12  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์              819               0.06  

U603 สุสาน ป่าช้า               1,664               0.12  

U605 สถานีบริการน้ำมัน              340               0.03  

U701 สนามกอล์ฟ              6,183               0.46  

A พื้นที่เกษตรกรรม 908,659 67.02 
A1 พื้นที่นา 342,386 25.26 

A100 นาร้าง 18,852               1.39  

A101 นาข้าว 322,816             23.82  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด  16                   -    

M201+A101 พื้นทีลุ่่ม+นาข้าว  702               0.05  

A2 พืชไร่  99,491            7.34  

A200 ไร่ร้าง   1,748               0.13  

A201 พืชไร่ผสม             23                   -    

A202 ข้าวโพด     2,471               0.18  

A203 อ้อย      94,841               7.00  

A205 สับปะรด              22                   -    



37 

 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A219 มันเทศ               24                   -    

A220 แตงโม            10                   -    

A229 พริก            103               0.01  

A236 เผือก           249               0.02  

A3 ไม้ยืนต้น 8,179            0.60  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 442               0.03  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   692               0.05  

A302 ยางพารา   48                   -    

A303 ปาล์มน้ำมัน   509               0.04  

A304 ยูคาลิปตัส   1,313               0.10  

A305 สัก     223               0.02  

A306 สะเดา   42                   -    

A307 สนประดิพัทธ์  361               0.03  

A308 กระถิน 14                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  263               0.02  

A317 หมาก   4,212               0.31  

A321 ยมหอม มะฮอกกานี   10                   -    

A322 กฤษณา            17                   -    

A323 ตะกู  33                   -    

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 442               0.03  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   692               0.05  

A4  ไม้ผล   92,422            6.81  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 5,297               0.39  

A401 ไม้ผลผสม   20,409               1.51  

A402 ส้ม   182               0.01  

A404 เงาะ   11                   -    

A405 มะพร้าว   17,850               1.32  

A407 มะม่วง     11,383               0.84  
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A408 มะม่วงหิมพานต์         165               0.01  

A409 พุทรา              39                   -    

A411 กล้วย        5,859               0.43  

A412 มะขาม              97               0.01  

A413 ลำไย          2,767               0.20  

A414 ฝรั่ง         16,691               1.23  

A415 มะละกอ           269               0.02  

A416 ขนุน              74               0.01  

A417 กระท้อน             48                   -    

A418 ชมพู่             6,709               0.50  

A421 ระกำ สละ           14                   -    

A422 มะนาว         3,352               0.25  

A424 มะขามเทศ              58                   -    

A426 แก้วมังกร            261               0.02  

A427 ส้มโอ           796               0.06  

A428 ละมุด            72                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด               19                   -    

A5 พืชสวน 132,775            9.80  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 5,288 0.39 
A502 พืชผัก       5,299               0.39  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ      92,387               6.82  

A504 องุ่น     33,169               2.45  

A505 พริกไทย          814               0.06  

A509 พืชสมุนไพร               10                   -    

A510 นาหญ้า           642               0.05  

A513 กระเจี๊ยบเขียว           137               0.01  

A514 หน่อไม้ฝรั่ง            21                   -    

A515 เห็ด              274               0.02  
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  18,736            1.38  

A700 โรงเรือนร้าง 1,486               0.11  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  3,554               0.26  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 716               0.05  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก     6,730               0.50  

A704 รงเรือนเลี้ยงสุกร 6,250               0.46  

A8 พืชน้ำ 12,351            0.91  

A801 พืชน้ำผสม         823               0.06  

A803 บัว       4,200               0.31  

A806 ผักบุ้ง        6,567               0.48  

A807 ผักกระเฉด              761               0.06  

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 202,263           14.92  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 14,005               1.03  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 21                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 97,669               7.21  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง     90,412               6.67  

A905 ฟาร์มจระเข้          156               0.01  

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 56 - 
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 56 - 
W พื้นที่น้ำ  50,899         3.76  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง      19,514               1.44  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ         2,021               0.15  

W201 อ่างเก็บน้ำ           791               0.06  

W202 บ่อน้ำในไร่นา        8,225               0.61  

W203 คลองชลประทาน      20,348               1.50  

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 99,062 7.32 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 20,656 1.52 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 13,822 1.02 
M201 พื้นที่ลุ่ม 19,761 1.46 



40 

 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 700 0.05 
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก 205 0.02 

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 8,416 0.62 
M301 เหมืองแร่ 218 0.02 
M302 บ่อลูกรัง 9 - 
M303 บ่อทราย 11,112 0.82 
M304 บ่อดิน 12,689 0.94 
M305 พ้ืนที่ขดุเจาะน้ำมัน 135 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 26 - 
M405 พื้นที่ถม 8,393 0.62 
M701 ที่ทิ้งขยะ 2,920 0.22 

รวมทั้งหมด 1,355,210 100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 2,168.336 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,210 ไร่ 

 

2.5 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2562 

  จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 388,939 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 4 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 182,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.85 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 171,097 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  
มีเนื้อที่ 15,076 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 20,547 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 
5 และตารางที่ 5) ดังนี ้
 2.3.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  182,219 ไร่ หรือร้อยละ 46.85 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน ทางรถไฟ พื ้นที ่อ ุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ สุสาน,ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และ 

สนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่  35,816 ไร่ หรือร้อยละ 9.21 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองนนทบุร ีอำเภอปากเกรด็ อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบาง

บัวทอง และอำเภอไทรน้อย  

2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ มีเนื้อที่   110,923 ไร่ หรือร้อยละ  28.52 ของเนื้อที่จังหวัด 

เป็นหมู่บ้านบนพื้นราบ 110,880 ไร่ หรือร้อยละ  28.51 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ และมีหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 43 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่  8,522 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่  6,027 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  ถนน และทางรถไฟที่ติดกับกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่  5,992 และ  35  

ไร่ หรือร้อยละ 1.54  และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  18,260 ไร่ หรือร้อยละ  4.69 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม  มีเนื้อที่  182  93 และ 

17,985 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  0.02  และ 4.62 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  2,327 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน   ป่าช้า  และ

สถานีบริการน้ำมัน 

 7) สนามกอล์ฟ ๆ (U7) มีเนื้อที่  344 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 
 2.3.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  171,097 ไร่ หรือร้อยละ  43.99 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  114,823 ไร่ หรือร้อยละ  29.52 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ได้แก่  นาข้าว มีเนื้อที่ 107,225 ไร่ หรือร้อยละ  27.57 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่  7,598 ไร่ 

หรือร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  229 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืนต้น

ผสม  ยูคาลิปตัส  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม    
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  (1) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 67 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอ 

  (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื ่อมโทรม ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และ

จามจุร ีมีเนื้อที่ 99 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  30,536 ไร่ หรือร้อยละ 7.86 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม ส้ม ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง น้อยหน่า กล้วย ฝรั่ง มะละกอ มะนาว และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

     (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 24,460 ไร่ หรือร้อยละ 6.29 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกอยู่ทุกอำเภอ 

             (2) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 1,183 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด    

  (3) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ และ

ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 3,525 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่จังหวัด   

 4) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 20,710 ไร่ หรือร้อยละ 5.33 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 

ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

   (1) พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม (A500) มีเนื้อที่ 1,472 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

  (2) ไม้ดอกไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 4,652 ไร่ หรือร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่

จังหวัดปลูกมากในอำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย ตามลำดับ 

  (3)  พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 14,586 ไร่ หรือร้อยละ 3.75  ของเนื้อที่จังหวัด  ปลูก

มากในอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย และอำเภอบางบัวทอง ตามลำดับ 

 5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  32  ไร่ หรือร้อยละ 0.01 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนร้าง   

 6) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  2,463 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ กก บัว 

ผักบุ้ง ผักกะเฉด และพืชน้ำร้าง 

  (1)  บัว (A803) มีเนื้อที่ 1,642 ไร่ หรือร้อยละ 0.42  ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมาก

ในอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย 

  (2)     พืชน้ำอื่นๆ ได้แก่ กก ผักบุ้ง ผักกระเฉด และพืชน้ำร้าง มีเนื้อที่ 171  378  

126 และ 146 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  0.10  0.03 และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัดตามลำดับ 
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 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  2,304 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สภานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และ

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่ 13  1,404  837 และ 50 ไร่ หรือร้อยละ 0.00  0.36 0.22 

และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.3.3 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีแหล่งน้ำขังตลอด มีเนื้อที่  15,076 ไร่ 

หรือรอ้ยละ 3.88 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี

เนื้อที่ 8,354 ไร่ หรือร้อยละ 2.15 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา  

ลำคลองต่าง ๆ  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

มีเนื้อที่ 6,722 ไร่ หรือร้อยละ 1.73 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.3.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 20,547 ไร่ หรือร้อยละ 5.28 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่

ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เเหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 

บ่อทราย บ่อดิน พื ้นที ่ถม และที ่ท ิ ้งขยะ มีเน ื ้อที ่  2,969  5,323  7,954  125  802  17  3,353  

และ 4 ไร ่ หร ือร ้อยละ 0.76  1.37  2.05  0.03  0.21  0.00  0.86 และ 0.00 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุร ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 182,219 46.85 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 35,816 9.21 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 43 0.01    
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 110,880 28.51 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 8,522 2.19 
U405 ถนน 5,992 1.54    
U406 ทางรถไฟ 35 0.01 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 182 0.05 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 93 0.02    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 17,985 4.62 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,894 0.49 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 129 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า 52 0.01 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 252 0.07 
U701 สนามกอล์ฟ 344 0.09 

A พื้นที่เกษตรกรรม 171,097 43.99 
A1 พื้นที่นา 114,823 29.52 

A100 นาร้าง 7,598 1.95 
A101 นาข้าว 107,225 27.57 
A3 ไม้ยืนต้น 229 0.05 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม       16 - 
A301 ไม้ยืนต้นผสม   67 0.02    
A304 ยูคาลิปตัส 63 0.02    
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 15 - 
A317 หมาก   14 - 
A318 จามจุรี          54      0.01  
A4 ไม้ผล    30,536 7.86 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 3,525   0.91 
A401 ไม้ผลผสม   24,460 6.29 
A402 ส้ม   11 - 
A403 ทุเรียน 23 0.01 
A405 มะพร้าว   534   0.14 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A407 มะม่วง 602 0.16   
A410 น้อยหน่า   13 - 
A411 กล้วย 1,183 0.30   
A414 ฝรั่ง   93 0.02 
A415 มะละกอ 32 0.01   
A422 มะนาว 60 .042   
A5 พืชสวน 20,710 5.33 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 1,472 0.38 
A502 พืชผัก   14,586      3.75 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 4,652 1.20    
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   32 0.01 

A700 โรงเรือนร้าง   18 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก             14 - 
A8 พืชน้ำ       2,463 0.63    

A800 พืชน้ำร้าง 146 0.04 
A802 กก 171 0.04 
A803 บัว 1,642 0.42 
A806 ผักบุ้ง 378 0.10 
A807 ผักกะเฉด 126 0.03 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,304 0.59 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง   50 0.01 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม     13 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,404 0.36 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 837 0.22 
W พื้นที่น้ำ   15,076          3.88 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 7,721 1.99 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ       633 0.16     
W201 อ่างเก็บน้ำ 887 0.23 
W202 บ่อน้ำในไร่นา         4,216 1.08 
W203 คลองชลประทาน 1,619   0.42 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 20,547 5.28 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   2,969    0.76 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M102 ทุ่งหญา้สลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ       5,323     1.37 
M201 พื้นที่ลุ่ม 7,954      2.05 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 125 0.03 
M303 บ่อทราย    802 0.21   
M304 บ่อดิน 17 - 
M405 พื้นที่ถม           3,353    0.86 
M701 ที่ทิ้งขยะ       4 - 

 รวมทั้งหมด 388,939      100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่ 

2.6  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดปทุมธานี มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 953,660 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้ออกเป็น  
4 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 290,423 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 30.45 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 518,027 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.28 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่แหล่งน้ำ (W)  มี
เนื้อที่ 39,770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 105,620 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 11.08 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 6 
และตารางที่ 6) ดังนี ้

2.6.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 290,423 ไร่ หรือร้อยละ 30.45 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 
สนามบิน ถนน ทางรถไฟ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที ่9,998 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุม

แก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ  

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ มีเนื้อที่ 190,970 ไร่ หรือร้อยละ 20.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยหมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื ้อที่ 188,630 ไร่ หรือร้อยละ 19.78 ของเนื ้อที ่จังหวัด และ
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หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 2,340 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว ทำให้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นอย่างมาก 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 22,179 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และวัด  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 12,834 ไร่ หรือร้อยละ 1.35 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน ถนน และทางรถไฟ  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 38,104 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  796 ไร่ นิคมอุตสาหกรรม  6,504 ไร่ โรงงานอุตสาหกรรม  30,140 ไร่

ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  664 ไร่   

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 16,158 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ สสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้าง รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า 

สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.6.2 พื้นที ่เกษตรกรรม (A) มีเนื ้อที ่ 518,027 ไร่ หรือร้อยละ 54.28 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 353,180 ไร่ หรือร้อยละ 37.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 327,597 ไร่ หรือร้อยละ 34.35 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 25,359ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.66 ของเนื้อที่จังหวัด และมีการปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังการทำนา เนื้อที่ 224 ไร่  

 2) พืชไร ่ (A2) มีเน ื ้อท ี ่  1,635 ไร ่ หร ือร ้อยละ 0.39 ของเนื ้อท ี ่จ ังหว ัด ได ้แก่  

มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

   (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  2,428 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี 

  (2) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง มันเทศ พริก และเผือก  

มีเนื้อที่ 1,402 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื ้อที ่  13,461 ไร่ หรือร้อยละ 1.40 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  



49 

 

  (1) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  10,190  ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในบริเวณอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาด

หลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี 

  (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  904 ไร่ หรือร้อยละ 0.09  ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกอยู่ในบริเวณอำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ 

  (3) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า  (A315) มีเนื้อที่  615 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (4) ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่  364 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในบริเวณอำเภอหนองเสือ   

  (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ยืนต้นผสม สัก  สะเดา 

สนประดิพัทธ์ กระถิน หม่อน หมาก ตีนเป็ด และตะกู  มีเนื้อที่ 1,388 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื ้อที ่ 79,398 ไร่ หรือร้อยละ 8.31 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ ส้ม 

มะพร้าว มะม่วง กล้วย ฝรั่ง มะละกอ และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  47,129 ไร่ หรือร้อยละ 4.94 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 5,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยูท่ั่วจังหวัด 

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 4,397 ไร่ หรือร้อยละ 0.46  ของเนื้อที่จังหวัด   ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (4) ส้ม (A402) มีเนื้อที่ 4,041 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกอยู่ใน

อำเภอหนองเสือ 

  (5) มะละกอ (A415) มีเนื้อที่ 2,200 ไร่ หรือร้อยละ 2.23 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

อยู่ในอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ 

  (6) ฝรั่ง (A414) มีเนื้อที่ 1,327 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกอยู่ใน

อำเภอหนองเสือ 
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         (7) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม  ส้ม ทุเรียน  พุทรา ลำไย 

ขนุน กระท้อน ชมพู่ มังคุด  มะนาว  แก้วมังกร  ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด มะไฟ และละไม   

มีเนื้อที่  14,996 ไร่ หรือร้อยละ 1.56 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 31,908 ไร ่หรือร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชสวน

ร้าง/เสื่อมโทรม 4,312 ไร่ พืชผัก 1, 18,894ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 3,034ไร่ พืชสมุนไพร 337 ไร่และนา

หญ้า 5,331 ไร่   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 311ไร่ หรือร้อยละ 0.03ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 15 ไร่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  17 ไร่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ปีก 247 ไร่ และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 32 ไร ่

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว ผักบุ้ง 

และผักกะเฉด  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  35,795 ไร่ หรือร้อยละ  3.75 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,116 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 28,259 ไร่ และสถานที่

เพาะเลี้ยงกุ้ง 4,420 ไร่ พบกระจายอยู่ทัว่จังหวัด 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  158 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.6.3 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  39,770 ไร่ หรือร้อยละ  4.19 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่

ทั่วจังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) ได้แก่  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  18,335 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของเนื้อที่จังหวัด  

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  21,435 ไร่ หรือร้อยละ 2.27 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.6.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่  105,620 ไร่ หรือ ร้อยละ  11.08 ของเนื้อที ่จังหวัด 

กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยมีพื้นที่ลุ่มมากที่สุด 65,238 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ 23,099 ไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 8,972 ไร่ พื้นที่ถม 6,347 ไร ่และบ่อดิน  1,709 ไร่ 
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ตารางที่ 6  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 290,243 30.45 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 9,998 1.05 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 2,340 0.25 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 188,630 19.78 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 22,179 2.33 
U401 สนามบิน 85 0.01 
U405 ถนน 12,446 1.31 
U406 ทางรถไฟ 303 0.03 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 796 0.08 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 6,504 0.68 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 30,140 3.16 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 664 0.07 
U600 สถานที่ร้าง 2,054 0.22 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,977 0.21 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 242 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า 14 0.00 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 232 0.02 
U701 สนามกอล์ฟ 11,639 1.22 

A พื้นที่เกษตรกรรม 518,027 54.28 
A1 พื้นที่นา 353,180 37.03 

A100 นาร้าง 25,359 2.66 
A101 นาข้าว 327,597 34.35 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 224 0.02 
A2 พืชไร่ 3,830 0.39 

A200 ไร่ร้าง 140 0.01 
A202 ข้าวโพด 710 0.07 
A203 อ้อย 248 0.03 
A204 มันสำปะหลัง 2,428 0.25 
A209 ถั่วเหลือง 30 - 
A219 มันเทศ 38 - 
A229 พริก 187 0.02 
A236 เผือก 49 0.01 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3 ไม้ยืนต้น 13,461 1.40 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง 624 0.07 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 138 0.01 
A302 ยางพารา 364 0.04 
A303 ปาล์มน้ำมัน 10,190 1.07 
A304 ยูคาลิปตัส 904 0.09 
A305 สัก 85 0.01 
A306 สะเดา 53 0.01 
A307 สนประดิพัทธ์ 294 0.03 
A308 กระถิน 43 - 
A314 หม่อน 32 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 615 0.06 
A317 หมาก 67 0.01 
A319 ตีนเป็ด 32 - 
A323 ตะกู 20 - 
A4 ไม้ผล 79,398 8.31 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 9,932 1.04 
A401 ไม้ผลผสม 2,408 0.25 
A402 ส้ม 4,041 0.42 
A403 ทุเรียน 88 0.01 
A405 มะพร้าว 5,308 0.56 
A407 มะม่วง 4,397 0.46 
A409 พุทรา 21 - 
A411 กล้วย 47,129 4.94 
A413 ลำไย 554 0.06 
A414 ฝรั่ง 1,327 0.14 
A415 มะละกอ 2,200 0.23 
A416 ขนุน 970 0.10 
A417 กระท้อน 12 - 
A418 ชมพู่ 36 - 
A419 มังคุด 129 0.01 
A422 มะนาว 424 0.04 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A426 แก้วมังกร 172 0.02 
A427 ส้มโอ 63 0.01 
A428 ละมุด 21 0.00 
A429 มะปราง มะยงชิด 149 0.02 
A430 มะไฟ ละไม 17 - 
A5 พืชสวน 31,908 3.35 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 4,312 0.45 
A502 พืชผัก 18,894 1.98 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 3,034 0.32 
A509 พืชสมุนไพร 337 0.04 
A510 นาหญ้า 5,331 0.56 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 311 0.03 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 15 - 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 17 - 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 247 0.03 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 32 - 
A8 พืชน้ำ 144 0.02 

A803 บัว 55 0.01 
A806 ผักบุ้ง 57 0.01 
A807 ผักกะเฉด 32 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 35,795 3.75 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,116 0.33 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 28,259 2.96 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 4,420 0.46 
W พื้นที่น้ำ 39,770 4.19 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 14,799 1.55 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,536 0.37 
W201 อ่างเก็บน้ำ 4,733 0.50 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 8,219 0.88 
W203 คลองชลประทาน 8,483 0.89 

M พื้นที่เบ็ดเตลด็ 105,620 11.08 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 8,972 0.94 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 23,099 2.42 
M201 พื้นที่ลุ่ม 65,238 6.84 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 53 0.01 
M303 บ่อทราย 100 0.01 
M304 บ่อดิน 1,709 0.18 
M405 พื้นที่ถม 6,347 0.67 
M701 ที่ทิ้งขยะ 102 0.01 

 รวมทั้งหมด 953,660      100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที ่จากกรมการปกครอง 
 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 953,660 ไร่ 

2.7 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 306,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.18 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,124,039 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.35  ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 374 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 76,978 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 89,844 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของ
เนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 7 และตารางที่ 7) ดังนี ้
 2.7.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 306,665 ไร่ หรือร้อยละ 19.18 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 22,196 ไร่ หรือร้อยละ 1.39 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 16 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย 

อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางประอิน อำเภอวังน้อย  

อำเภออุทัย อำเภอภาชี อำเภอบางประหัน อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ อำเภอมหาราชและอำเภอ

บ้านแพรก 
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  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 175,106 ไร่ หรือร้อยละ 10.96 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 173,467 ไร่ หรือร้อยละ 10.86 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีหมู่บ้าน ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 1,639 ไร่หรือ

ร้อยละ 0.10 

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 24,309 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการ เป็นต้น 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 15,462 ไร่ หรือร้อยละ 0.96 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ เป็นต้น 

  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 58,482 ไร่ หรือร้อยละ 3.66 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 16,793 

40,502 และ 1,032 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 2.54 และ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 

มีเนื้อที่ 155 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 11,111 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรมแรมเกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน สนามกอล์ฟ และสถานที่ร้าง 

 2.7.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,124,039 ไร่ หรือร้อยละ 70.35 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,048,037 ไร่ หรือร้อยละ 65.59 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,016,290 ไร่ หรือร้อยละ 63.60 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 403 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 31,145 ไร่ หรือร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั ่วจังหวัด และยังมีพื ้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังการทำนาด้วย เช่น 

ข้าวโพด  มันเทศ และผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 199 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,384 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ข้าวโพด 

อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืน ๆ  

  (1) เผือก (A236) มีเนื้อที่ 412 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (2) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 327 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
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  (3) พริก (A229) มีเนื้อที่  255 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด  แตงโม กระเจี๊ยบแดง และอ้อย  มีเนื้อที่รวม 164 ไร่ 

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  4,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ปาล์ม

น้ำมัน ยูคาลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  1,865 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

  (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื ้อที ่  1,086  ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัดส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง ปาล์มน้ำมัน สัก สนประดิพัทธ์ กระถิน 

ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี ยมหอม มะฮอกกานี และตะกู มีเนื้อที่ 1,603 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่

จังหวัด  

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 23,532 ไร่ หรือร้อยละ 1.47 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 10,725 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของเนื้อที่จังหวัด    

โดยปลูกเป็นสวนหลังบ้าน ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วจงัหวัด 

  (2) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  5,322 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก กระจายในทั่วทั้งจังหวัด  

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 3,205 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด    โดย

ปลูกเป็นสวนหลังบ้าน ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

         (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ส้ม มะพร้าว  พุทรา ฝรั่ง  มะละกอ 

ขนุน ชมพู่  มะนาว มะขามเทศ  แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด และทับทิม มีเนื้อที่รวม 4,280 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด  

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 10,773 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผักผสม พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร แคนตาลูป เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 5,895 ไร่ หรือร้อยละ 0.37

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการผลิตปศุสัตว์พอสมควร การเลี้ยง



58 

 

สัตว์ปีก (ไก่ และเป็ด) จะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มขนาดเล็ก และเป็นการเลี้ยงกันตามบ้านเรือน

ทั่วไป ส่วนมากเลี้ยงในอำเภอบางประอิน และอำเภอท่าเรือ  

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว ผักบุ้ง 

ผักกระเฉด และพืชน้ำผสม เป็นต้น  

  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  29,272 ไร่ หรือร้อยละ  1.84 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มจระเข้ และสถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที ่ 24,542  1,959  269 และ 2,502 ไร่ หรือร้อยละ 1.54  0.12 0.02 และ 0.16 

ของเนื้อทีจ่ังหวัด ตามลำดับ    

  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  77 ไร่ ของเน้ือที่จังหวัด 

 2.7.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  374 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งเป็นป่าผลัดใบ

สมบูรณ์ มีเนื้อที่  374 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.7.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่

ทั่วไปทุกอำเภอ มีเนื้อที่  76,978 ไร่ หรือร้อยละ  4.82 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  39,831 ไร่ หรือร้อยละ 2.49 ของเนื้อที่จังหวัด  

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

มีเนื้อที่  37,147 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.7.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ 89,844 ไร่ 

หรือร้อยละ  5.63 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ  

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี เหมือง เก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย 

บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 7  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 306,665 19.18 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 22,196 1.39 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 1,639 0.10 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 173,467 10.86 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 24,309 1.52 
U402 สถานีรถไฟ 50 - 
U404 ท่าเรือ 110 0.01 
U405 ถนน 14,120 0.88 
U406 ทางรถไฟ 1,182 0.07 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 155 0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 16,793 1.05 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 40,502 2.54 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,032 0.06 
U600 สถานที่ร้าง 21 - 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1.755 0.11 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 138 0.01 
U603 สุสาน ป่าช้า 39 - 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 937 0.06 
U700 สนามกอล์ฟร้าง 1,008 0.06 
U701 สนามกอล์ฟ 7,212 0.45 

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,124,039 70.35 
A1 พื้นที่นา 1,048,037 65.59 

A100 นาร้าง   31,145               1.95  

A101 นาข้าว  1,016,290             63.60  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 11                   -    

A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 158               0.01  

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก           30                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 403 0.03 

A2 พืชไร่ 1,384 0.08 

A200 ไร่ร้าง 372               0.02  

A202 ข้าวโพด           18                   -    
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A203 อ้อย           55                   -    

A204 มันสำปะหลัง           181               0.01  

A220 แตงโม              40                   -    

A229 พริก             255               0.02  

A235 กระเจี๊ยบแดง             51                   -    

A236 เผือก            412               0.03  

A3 ไม้ยืนต้น 4,554 0.28 

A300 ไม้ยืนต้นผสมร้าง/เสื่อมโทรม 482               0.03  

A301 ไม้ยืนต้นผสม        1,086               0.07  

A303 ปาล์มน้ำมัน 493               0.03  

A304 ยูคาลิปตัส 1,865               0.12  

A305 สัก 56                   -    

A307 สนประดิพัทธ์ 10                   -    

A308 กระถิน 41                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 344               0.02  

A318 จามจุรี   136               0.01  

A321 ยมหอม มะฮอกกานี 14                   -    

A323 ตะกู 27                   -    

A4 ไม้ผล 23,532 1.47 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,402               0.09  

A401 ไม้ผลผสม 10,725               0.67  

A402 ส้ม 87               0.01  

A405 มะพร้าว 1,621               0.10  

A407 มะม่วง 3,205               0.20  

A409 พุทรา 14                   -    

A411 กล้วย 5,322               0.33  

A414 ฝรั่ง   126               0.01  
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A415 มะละกอ 462               0.03  

A416 ขนุน 76               0.01  

A418 ชมพู่ 18                   -    

A422 มะนาว 133               0.01  

A424 มะขามเทศ 42                   -    

A426 แก้วมังกร 19                   -    

A427 ส้มโอ 55                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 213               0.01  

A431 ทับทิม 12                   -    

A5 พืชสวน 10,773 0.67 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 132               0.01  

A501 พืชผักผสม 50                   -    

A502 พืชผัก 8,946               0.56  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 1,585               0.10  

A509 พืชสมุนไพร 20                   -    

A512 แคนตาลูป 24                   -    

A515 เห็ด 16                   -    

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 5,895 0.37 

A700 โรงเรือนร้าง 253               0.02  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 44                   -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 54                   -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 5,085               0.32  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 459               0.03  

A8 พืชน้ำ 515 0.04 

A801 พืชน้ำผสม 78  0.01 

A803 บัว 323  0.02 

A806 ผักบุ้ง 103  0.01 

A807 ผักกะเฉด 11  - 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 29,094 1.82 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 2,401 0.15 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 24,466 1.53 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 1,958 0.12 
A905 ฟาร์มจระเข้ 269 0.02 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 66 - 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 66 - 
F พื้นที่ป่าไม้ 374 0.02 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   374 0.02 
W พื้นที่น้ำ 76,665 4.81 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 35,614 2.23 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,877 0.24 
W201 อ่างเก็บน้ำ 903 0.06 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 17,667 1.11 
W203 คลองชลประทาน 18,604 1.17 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 90,261 5.65 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 3,147 0.20 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 8,864 0.55 
M201 พื้นที่ลุ่ม 37,457 2.34 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 6,341 0.40 
M302 บ่อลูกรัง    10 - 
M303 บ่อทราย 20,312 1.27 
M304 บ่อดิน 7,249 0.45 
M405 พื้นที่ถม 6,144 0.39 
M701 ที่ทิ้งขยะ 737 0.05 

 รวมทั้งหมด 1,597,900      100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 2,556.640 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ 
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2.8 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,247,789 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 266,253 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,663,353 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.21 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อที่ 
1,082,897 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 33.35 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 71,114 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 2.19 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 164,172 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 8 และตารางที่ 8) ดังนี ้
 2.8.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 266,253 ไร่ หรือร้อยละ 8.20 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 14,240 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอ

บ้านโป่ง อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง และอำเภอบ้านคา 

  2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่ 158,645 ไร่ หรือร้อยละ 4.88 ของเนื้อที ่จังหวัดได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 157,656 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และพื้นที่หมู่บ้าน/ที่จัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 989 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 37,025 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ เป็นต้น 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที่ 12,721 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน และถนน เป็นต้น 

  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 27,246 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 1,308 

24,959 และ 765 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 0.77 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มี

เนื้อที่ 214 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 16,313 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร้าง รีสอร์ทโรงแรมเกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า ศูนย์

อพยพ สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.8.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,663,353 ไร่ หรือร้อยละ 51.21 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 342,622 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นา

ข้าว มีเนื้อที่ 329,416 ไร่ หรือร้อยละ 10.14 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 13,206 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ 

อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอวัดเพลง 

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 587,917 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 ของเนื้อที่จังหวัด พืชเศรษฐกิจ

ที่สำคัญของของจังหวัดได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และพืชไร่อ่ืน ๆ  

  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 306,979 ไร่ หรือร้อยละ 9.45 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย

โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดราชบุรี ปลูกมากในเขตอำเภอจอมบึง และอำเภอ

สวนผึ้ง  

  (2) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 138,435 ไร่ หรือร้อยละ 4.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอ สวนผึ้ง 

  (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 115,966 ไร่ หรือร้อยละ 3.57 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภออำเภอจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง  

  (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วลิสง มันเทศ แตงโม ว่านหาง

จระเข้ ป่านศรนารายณ์ พริก กัญชา กัญชง เผือก และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 25,537 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  212,424 ไร่ หรือร้อยละ 6.55 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น

โดยส่วนใหญ่ที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 84,340 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ 

  (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 61,430 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ 
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  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 27,324 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ 

  (4) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื ้อที ่ 12,374 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื ้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เป็นแปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลงเอกชนขนาดเล็ก 

  (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ กาแฟ หม่อน 

ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี ตีนเป็ด ยมหอม มะฮอกกานี กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มี

เนื้อที่ 26,956 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด  

  4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 293,807 ไร่ หรือร้อยละ 9.03 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่เป็นพืช

เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ และไม้ผลอื่นๆ 

  (1) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 111,512 ไร่ หรือร้อยละ 3.43 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง และอำเภอโพธาราม พันธุ์

มะพร้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น  

  (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 72,598 ไร่ หรือร้อยละ 2.24 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปของทั้งจังหวัด  

  (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 29,298 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของเนื้อที่จังหวัดส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปของทั้งจังหวัด พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์มหาชนก พันธุ์น้ำดอกไม้สี

ทอง เป็นต้น 

  (4) มะนาว (A422) มีเนื้อที่ 14,947 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

มากที่อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ 

  (5) ฝรั่ง (A414) มีเนื้อที่ 13,828 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก พันธุ์ฝรั่งที่นิยมปลูก ได้แก่ 

พันธ์ุกิมจู และพันธ์ุแป้นสีทอง เป็นต้น  

  (6) ชมพู่ (A418) มีเนื้อที่ 13,481 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ พันธุ์ชมพู่ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ทับทิมจันทร์ 

เป็นต้น  

  (7) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า 

กล้วย มะขาม ลำไย มะละกอ ขนุน กระท้อน ลางสาด ลองกอง มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ ละมุด 

มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  38,143 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ของเนื้อที่จังหวัด 
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  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 104,227 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชสวนผสม พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น พริกไทย สตรอเบอรี่ พืชสมุนไพร นาหญ้า แคนตาลูป 

กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 54,524 ไร่ หรือร้อยละ 1.68

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดราชบุรีมีการผลิตปศุสัตว์มากพอสมควร การเลี้ยงโคจะมีอยู่ 

2 ประเภท คือ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงโคนม ส่วนการเลี้ยงสุกรจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์ม

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทัว่ไป 

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 411 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว และ

ผักบุ้ง  

   8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 68,097 ไร่ หรือร้อยละ 2.11 ของ 

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 

ฟาร์มจระเข้ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่ 223 26,475 36,514 17 และ 4,843 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.01 0.82 1.13 และ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ การทำการประมงในจังหวัดราชบุรี

ที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดราชบุรีมาก คือการเลี้ยงปลา และการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงกันมากในเขต

อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง 

  9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 324 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.8.3 พื้นที ่ป ่าไม ้ (F) มีเน ื ้อท ี ่  1,082,897 ไร ่ หร ือร ้อยละ 33.35 ของเนื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 707,908 ไร่ 

หรือร้อยละ 21.80 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.8.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดราชบุรีมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่ 71,114 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มี

เนื้อที่ 22,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของเนื้อที่จังหวัด  

  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 48,260 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของเนื้อที่จังหวัด   
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 2.8.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ที ่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ 164,172 ไร่ หรือ 

ร้อยละ  5.05 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า

สลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่าบ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน และพื้นที่ถม 

ซึ่งทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่ า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย 

บ่อดิน และพื้นที่ถม โดยพื้นที่ส่วนมากเป็น ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ มีเนื้อที่ 

79,200 และ 25,621 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 และ 0.79 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 8  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 266,253 8.20 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 14,240               0.44  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 989               0.03  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 157,656               4.85  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 433               0.01  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 36,592               1.13  

U401 สนามบิน 248               0.01  

U405 ถนน 12,473               0.38  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 214               0.01  

U501 นิคมอุตสาหกรรม 1,308               0.04  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 24,959               0.77  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 765               0.02  

U600 สถานที่ร้าง 63                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2,557               0.08  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 6,861               0.21  

U603 สุสาน ป่าช้า 2,798               0.09  

U605 สถานีบริการน้ำมัน 255               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 422               0.01  

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,663,353       51.21  

A1 พื้นที่นา 342,622           10.55  

A100 นาร้าง 13,206               0.41  

A101 นาข้าว 329,416             10.14  

A2 พืชไร่ 586,917  18.06 

A200 ไร่ร้าง   22,642  0.70 

A201 พืชไร่ผสม   318  0.01 

A202 ข้าวโพด 1,028  0.03 

A203 อ้อย  306,979  9.45 

A204 มันสำปะหลัง   115,966  3.57 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A205 สับปะรด   138,435  4.26 

A210 ถั่วลิสง 30  - 

A219 มันเทศ  89  - 

A220 แตงโม   1,135  - 

A225 ว่านหางจระเข้   34  0.03 

A229 พริก   192  - 

A236 เผือก  69  - 

A3 ไม้ยืนต้น 212,424            6.55  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 8,628               0.27  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   12,374               0.38  

A302 ยางพารา   61,430               1.89  

A303 ปาล์มน้ำมัน   27,324               0.84  

A304 ยูคาลิปตัส   84,340               2.60  

A305 สัก   8,991               0.28  

A306 สะเดา   634               0.02  

A307 สนประดิพัทธ์  4,971               0.15  

A308 กระถิน 258               0.01  

A309 ประดู ่  59                   -    

A312 กาแฟ   25                   -    

A314 หม่อน   28                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 2,777               0.09  

A317 หมาก   235               0.01  

A321 ยมหอม มะฮอกกานี 24                   -    

A322 กฤษณา  59                   -    

A323 ตะกู 267               0.01  

A4  ไม้ผล  293,807            9.03  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 8,753               0.27  

A401 ไม้ผลผสม   72,598               2.24  



72 

 

ตารางที่ 8  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A402 ส้ม   473               0.01  

A403  ทุเรียน 547               0.02  

A404 เงาะ   70                   -    

A405 มะพร้าว   111,512               3.43  

A406 ลิ้นจี่   180                   -    

A407 มะม่วง   29,298               0.90  

A408 มะม่วงหิมพานต์   1,005               0.03  

A409 พุทรา   425               0.01  

A410 น้อยหน่า   83                   -    

A411 กล้วย   9,320               0.29  

A412 มะขาม   1,721               0.05  

A413 ลำไย    4,024               0.12  

A414 ฝรั่ง   13,828               0.43  

A415 มะละกอ  3,111               0.10  

A416 ขนุน   401               0.01  

A417 กระท้อน   40                   -    

A418 ชมพู่   13,481               0.42  

A420 ลางสาด ลองกอง  51                   -    

A422 มะนาว   14,947               0.46  

A424 มะขามเทศ 2,527               0.08  

A426 แก้วมังกร   556               0.02  

A427 ส้มโอ 160                   -    

A428 ละมุด 4,640               0.14  

A429 มะปราง มะยงชิด 56                   -    

A5  พืชสวน  104,227            3.22  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 3,805               0.12  

A501 พืชสวนผสม   186               0.01  

A502 พืชผัก   89,550               2.76  
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 6,453               0.20  

A504 องุ่น   3,138               0.10  

A506 สตรอเบอรี่ 11                   -    

A509 พืชสมุนไพร   19                   -    

A510 พริกไทย 216               0.01  

A512 แคนตาลูป 38                   -    

A513 กระเจี๊ยบเขียว 34                   -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 49                   -    

A515 เห็ด 728               0.02  

A504 องุ่น   3,138               0.10  

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  54,524            1.68  

A700 โรงเรือนร้าง 1,068               0.03  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   15,216               0.47  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 2,465               0.08  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  6,528               0.20  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  29,247               0.90  

A8  พืชน้ำ  411            0.01  

A803 บัว   339               0.01  

A806 ผักบุ้ง 72                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   68,097            2.11  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  4,843               0.15  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 223               0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 26,473               0.82  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  36,541               1.13  

A905 ฟาร์มจระเข้ 17                   -    

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  324            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 324               0.01  
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F  พื้นที่ป่าไม ้ 1,082,897       33.35  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   1,318               0.04  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   347,398             10.70  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   26,273               0.81  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   707,908             21.80  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 6,453               0.20  

W  พื้นที่น้ำ  71,114         2.19  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 19,432               0.60  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,422               0.11  

W201 อ่างเก็บน้ำ  18,364               0.56  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   18,821               0.58  

W203 คลองชลประทาน  11,075               0.34  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  164,172         5.05  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   25,621               0.79  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 79,200               2.44  

M201 พื้นที่ลุ่ม 10,607               0.33  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 16,638               0.51  

M301 เหมืองแร่   6,665               0.21  

M302 บ่อลูกรัง    6,030               0.19  

M303 บ่อทราย    3,631               0.11  

M304 บ่อดิน  5,968               0.18  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 155                   -    

M405 พื้นที่ถม    9,605               0.29  

M701 ที่ทิ้งขยะ    52                   -    

 รวมทั้งหมด 3,247,789      100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน  และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 

 และกรมแผนที่ทหาร 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ 
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2.9 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั ้งหมด 3,874,846 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 298,129 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.68   ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,707,744 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.89  ของเนื้อที่จังหวัด พื้นทีป่่าไม ้(F)  มี
เนื้อที่ 627,895 ไร ่   คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 181,222 ไร ่คิดเป็นร้อย
ละ 4.67 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 59,856 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 9 และตารางที่ 9) ดังนี ้
 2.9.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 298,129 ไร่ หรือร้อยละ 7.68 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 29,662 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอ

ท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนอง

ม่วง 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 143,354 ไร่ หรือร้อยละ 3.70 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ ประกอบไปด้วย 

หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 1,311 ไร่ และหมู่บ้านบนพื้นราบ 142,043 ไร ่

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 76,344 ไร่ หรือร้อยละ 1.97 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลพบุรี ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 19,490  ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และสถานีขนส่ง เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 27,001 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 2,278 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  
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 2.9.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,707,744 ไร่ หรือร้อยละ 69.89 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 835,955 ไร่ หรือร้อยละ 21.57 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 831,214 ไร่ หรือร้อยละ 21.45 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 3,568 ไร่ หรือร้อยละ 

0.09 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวปลูกพืชฤดูแล้ง มีเนื้อที่ 960  ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขต อำเภอบ้านหมี่  อำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอ

สระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ และพื้นที่ลุ่มที่ลูกข้าวในฤดูแล้ง 213 ไร ่

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,722,878 ไร่ หรือร้อยละ 44.46 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย 

มันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่อ่ืน ๆ  

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 1,104,449 ไร่ หรือร้อยละ 28.50 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกเจริญ 

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 401,359 ไร่ หรือร้อยละ 10.36 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในเขตอำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอชัยบาดาล  

 (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 181,150 ไร่ หรือร้อยละ 4.68 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพฒันานิคม 

 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ แตงโม ทานตะวัน งา และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 35,920 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  73,512 ไร่ หรือร้อยละ 1.91 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืน

ต้นผสม ยูคาลิปตัส สัก กระถิน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  20,573 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล 

 (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนือ้ที่ 21,524 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 เนื้อที่จังหวัด 

 (2) สัก (A305) มีเนื้อที่  13,772  ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอชัยบาดาล 

 (3) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ กระถิน ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีเนื้อที่ 14,345 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
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 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 35,932 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 21,449 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่จังหวัด   

พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (2) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 8,024 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด   ปลูก

มากในเขตอำเภอหนองม่วง และอำเภอพัฒนานิคม 

 (3) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  1,866 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่  

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ มะขามเทศ มะพร้าว มะละกอ มะนาว มะขาม ขนุน มี

เนื้อที่  6}459 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 2,042 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น นาหญ้า แคนตาลูป และหน่อไม้ฝรั่ง   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 28,775 ไร่ หรือร้อยละ 0.75

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้ า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  20 ไร่ ได้แก่ กก 

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  8,553 ไร่ หรือร้อยละ  0.21 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ผสม สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง 

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และฟาร์มจระเข้ เลี้ยงกันมากในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอ

บ้านหมี ่

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 77 ไร่ พบบริเวณอำเภอพัฒนานิคม 

 2.9.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  627,895 ไร่ หรือร้อยละ 16.21 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 580,804 ไร่ หรือร้อยละ 14.99 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  

มีเนื้อที่ 23,477 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 2,961 ไร่ หรือร้อยละ 

0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 20,653 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.9.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 181,222 ไร่ หรือร้อยละ 4.67 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ่างเก็บ

น้ำ มีเนื้อที่ 108,902 ไร่ หรือร้อยละ 2.81 ของเนื้อที่จังหวัด แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 41,837 ไร่ 

หรือร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด คลองชลประทาน มีเนื้อที่ 15,286 ไร่ หรือร้อยละ  0.39 ของเนื้อที่
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จังหวัด บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 11,417 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด และ หนอง บึง ทะเลสาบ 

มีเนื้อที่ 3,780 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.9.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ 59,856 ไร่ หรือ ร้อยละ  1.50 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  

ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ลุ่ม เหมืองและบ่อขุดที่เลิกกิจการแล้ว 

บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ 
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ตารางที่ 9  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  298,129         7.68  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 29,662               0.77  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 1,311               0.03  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 142,043               3.67  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 76,344               1.97  

U403 สถานีขนส่ง 24                   -    

U405 ถนน 18,995               0.49  

U406 ทางรถไฟ 471               0.01  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 58                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 22,989               0.59  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 3,954               0.10  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 567               0.01  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,153               0.03  

U603 สุสาน ป่าช้า 117                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน 388               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 53 - 

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,707,744       69.89  

A1 พื้นที่นา 835,955           21.57  

A100 นาร้าง 3,568               0.09  

A101 นาข้าว 831,214             21.45  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 92                   -    

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 98                   -    

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 44                   -    

A101+A215 นาข้าว+งา 586               0.02  

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 32                   -    

A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป 108                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 213               0.01  
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2  พืชไร่  1,722,878           44.46  

A200 ไร่ร้าง 1,788               0.05  

A201 พืชไร่ผสม 26,190               0.68  

A202 ข้าวโพด 177,500               4.58  

A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง 301               0.01  

A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน 3,349               0.09  

A203 อ้อย 1,104,318             28.50  

A203+A210 อ้อย+ถั่วลิสง 29                   -    

A203+A228 อ้อย+ทานตะวัน 102                   -    

A204 มันสำปะหลัง 401,346             10.36  

A204+A502 มันสำปะหลัง+พืชผัก 13                   -    

A208 ถั่วเขียว 95                   -    

A213 ข้าวฟ่าง 98                   -    

A213+A228 ข้าวฟ่าง+ทานตะวัน 199               0.01  

A215 งา 882               0.02  

A219 มันเทศ 104                   -    

A220 แตงโม 127                   -    

A220+A228 แตงโม+ทานตะวัน 6,269               0.16  

A227 ปอสา 31                   -    

A228 ทานตะวัน 67                   -    

A229 พริก 70                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  73,512            1.91  

A301 ไม้ยืนต้นผสม 21,524               0.56  

A302 ยางพารา 2,780               0.07  

A303 ปาล์มน้ำมัน 5,159               0.13  

A304 ยูคาลิปตัส 23,871               0.62  

A305 สัก 13,772               0.36  

A306 สะเดา 258               0.01  
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A307 สนประดิพัทธ์ 143                   -    

A308 กระถิน 5,262               0.14  

A314 หม่อน 94                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 572               0.02  

A317 หมาก 16                   -    

A323 ตะกู 61                   -    

A308 กระถิน 5,262               0.14  

A4  ไม้ผล  35,932            0.93  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 19                   -    

A401 ไม้ผลผสม 21,449               0.55  

A402 ส้ม 73                   -    

A405 มะพร้าว 812               0.02  

A407 มะม่วง 8,024               0.21  

A409 พุทรา 44                   -    

A410 น้อยหน่า 44                   -    

A411 กล้วย 1,866               0.05  

A412 มะขาม 462               0.01  

A413 ลำไย 96                   -    

A414 ฝรั่ง 36                   -    

A415 มะละกอ 622               0.02  

A416 ขนุน 241               0.01  

A417 กระท้อน 75                   -    

A422 มะนาว 596               0.02  

A424 มะขามเทศ 1,270               0.03  

A427 ส้มโอ 10                   -    

A428 ละมุด 193               0.01  

A5  พืชสวน  2,042            0.06  

A502 พืชผัก 1,005               0.03  
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 405               0.01  

A504 องุ่น 107                   -    

A510 นาหญ้า 194               0.01  

A512 แคนตาลูป 280               0.01  

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 51                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  28,775            0.75  

A700 โรงเรือนร้าง 238               0.01  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,607               0.04  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,556               0.04  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 22,077               0.57  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 3,297               0.09  

A8  พืชน้ำ  20               -    

A802 กก 20                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

                        

8,553            0.21  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 503               0.01  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 532               0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7,420               0.19  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 74                   -    

A905 ฟาร์มจระเข้ 24                   -    

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 77 - 
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 77 - 

F  พื้นที่ป่าไม ้ 627,895       16.21  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 20,653               0.53  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 23,477               0.61  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 580,804             14.99  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 2,961               0.08  

W  พื้นที่นำ้  181,222         4.67  
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

W  พื้นที่นำ้  181,222         4.67  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 41,837               1.08  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,780               0.10  

W201 อ่างเก็บน้ำ 108,902               2.81  

W202 บ่อน้ำในไร่นา 11,417               0.29  

W203 คลองชลประทาน 15,286               0.39  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  59,856         1.55  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 2,807               0.07  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไมพุ้่ม/ไม้ละเมาะ 41,559               1.07  

M201 พื้นที่ลุ่ม 4,921               0.13  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเกา่ 417               0.01  

M301 เหมืองแร่ 2,970               0.08  

M302 บ่อลูกรัง 418               0.01  

M303 บ่อทราย 603               0.02  

M304 บ่อดิน 4,167               0.11  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 99                   -    

M405 พื้นทีถ่ม 1,835               0.05  

M701 ที่ทิ้งขยะ 60                   -    

 รวมทั้งหมด 3,874,846      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที่ จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 6,199.753 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,846 ไร่ 
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2.10 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,235,304 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 297,171 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,152,315 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.57  ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  มีเนื้อ
ที่ 583,743 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.11 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 57,763 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.58 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 144,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.44 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 10 และตารางที่ 10) ดังนี ้
 2.10.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 297,171 ไร่ หรือร้อยละ 13.30 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 21,730 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 13 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่ง

คอย อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเสาไห้ อำเภอ

บ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอพระพุทธบาท 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 154,649 ไร่ หรือร้อยละ 6.92 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ ประกอบไปด้วย

หมู่บ้านบนพืน้ราบ 154,085 ไร่ หรือร้อยละ 6.89 ของเนื้อที่จังหวัด และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อ

ที่ 564 ไร่หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 30,068 ไร่ หรือร้อยละ 1.34 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 18,565 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือ ถนน และทางรถไฟ เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 51,477 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 3,780 

47,076 และ 562 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 2.11 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มี

เนื้อที่ 59 ไร่   
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 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 20,682 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรมแรมเกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน สนามกอล์ฟ  

 2.10.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,152,315 ไร่ หรือร้อยละ 51.57 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 446,479 ไร่ หรือร้อยละ 19.97 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา

ข้าว มีเนื้อที่ 432,646 ไร่ หรือร้อยละ 19.35 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 216 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 13,570 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด และยังมีพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังการทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด  

เป็นต้น มีเนื้อที่ 47 ไร่ ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื ้อที ่ 499,062 ไร่ หรือร้อยละ 22.33 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืน ๆ  

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 193,089 ไร่ หรือร้อยละ 8.64 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย 

โรงงานถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดสระบุรี ปลูกมากในเขต อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวัง

ม่วง อำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแก่งคอย 

 (2) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 147,786 ไร่หรือร้อยละ 6.61 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอบ้านหมอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ

อำเภอแก่งคอย 

 (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  137,035 ไร่ หรือร้อยละ 6.13 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้าน

หมอ อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท  อำเภอวิหารแดง และอำเภอแก่งคอย 

 (4) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ ถัวเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง มันแกว แตงโม มะเขือเทศ 

ทานตะวัน พริก และเผือก มีเนื้อที่ 18,082 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 

3,070 ไร่หรือร้อยล่ะ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  43,553 ไร่ หรือร้อยละ 1.96 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส  สัก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
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 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  17,604 ไร่ หรือร้อยละ 0.79 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองแค อำเภอแก่งคอย และอำเภอวิหารแดง 

 (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่  7,510  ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  7,130  ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง 

 (4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 5,978 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง 

 (5) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 2,850 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง 

 (6) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สะเดา  สนประดิพัทธ์ กระถิน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 

หมาก จามจุรี ยมหอม มะฮอกกานี  กฤษณา ตะกู มีเนื้อที่ รวม 2,481 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 88,042 ไร่ หรือร้อยละ 3.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะพร้าว  

มะม่วง กล้วย มะขามเทศ และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 28,028 ไร่ หรือร้อยละ 1.25 ของเนื้อที่จังหวัด    

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

 (2) กล้วย (A411)  มีเน้ือที่  22,051 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกในอำเภอหนองแค และวิหารแดง 

 (3) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 20,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ มะพร้าว ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่  พุทรา มะขาม ลำไย ฝรั่ง  

มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่ ลางสาด ลองกอง มะนาว มะขามเทศ  แก้วมังกร ส้มโอ และมะปราง 

มะยงชิด  มีเนื้อที่  15,624 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังพบไม้ผลร้าง เสื่อมโทรม 

มีเนือ้ที่ 1,824 ไร่หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 13,520 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น พืชสมุนไพร นาหญ้า   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 44,976 ไร่ หรือร้อยละ 2.01

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
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โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการผลิตปศุสัตว์พอสมควร การเลี้ยง

สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) จะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มขนาดเล็ก และเป็นการเลี้ยงกันตามบ้านเรือน

ทั่วไป ส่วนมากเลี้ยงในอำเภอบางประอิน และอำเภอท่าเรือ  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  16,541 ไร่ หรือร้อยละ  0.74 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และ

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่  25  15,863  30 และ 623 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.71 0.00 

และ 0.03 ของเนื้อทีจ่ังหวัด ตามลำดับ    

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื ้อที ่ 142 ไร่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

  2.10.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   583,743 ไร ่ หร ือร ้อยละ 26.11 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ ส่วน

ใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  516,793 ไร่ หรือร้อยละ 23.12 ของเนื้ อที่จังหวัด มีอุทยาน

แห่งชาติ 2 แห่งด้วยกันคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (บางส่วน) อยู่ ในเขตอำเภอมวกเหล็ก และอำเภอ

แก่งคอย อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น อยู่ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค และอำเภอวิหาร

แดง  เดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระฉาย ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้มีพระราชบัญญัติกำหนดให้

เป็นอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น บริเวณนี้เป็นป่าดิบแล้งและเป็นป่าไผ่รวก เมื่อได้ประกาศเป็นเขตป่า

อุทยานแห่งชาติแล้ว ทำให้สภาพป่ามีการฟื้นตัวดีขึ้น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุร ี

 2.10.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสระบุรี มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  57,763 ไร่ หรือร้อยละ  2.58 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  14,748 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด แม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัด

สระบุรี มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ แล้วไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาทางใต้ ผ่านจังหวัด

ลพบุรี แล้วไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสระบุรี  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  43,015 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.10.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ 144,312 

ไร่ หรือ   ร้อยละ 6.44 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
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ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย 

บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  25,096  67,341  9,058  980  28,158  2,328  80  4,104  

7,108 และ  59  ไร่ หรือร้อยละ  1.12  3.01  0.41  0.04  1.26  0.10  0.00  0.18  0.32  และ 0.00

ของเนื้อที่จงัหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 10  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุร ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 297,171 13.30 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 21,730 0.97 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 564 0.03 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 154,085 6.89 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 30,068 1.34 
U402 สถานีรถไฟ 41 - 
U405 ถนน 17,259 0.77 
U406 ทางรถไฟ 1,265 0.06 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 59 - 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 3,780 0.17 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   47,076 2.11 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 562 0.03 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3,992 0.18 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 4,606 0.21 
U603 สุสาน ป่าช้า   9,257 0.41 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 452 0.02 
U701 สนามกอล์ฟ 2,375 0.11 

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,152,315 51.57 
A1 พื้นที่นา 446,479 19.97 

A100 นาร้าง    13,570 0.61 
A101 นาข้าว 432,646 19.35 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 47 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 216 0.01 

A2 พืชไร่ 499,062 22.33 
A200 ไร่ร้าง 3,070 0.14 
A201 พืชไร่ผสม 503 0.02 
A202 ข้าวโพด 147,786 6.61 
A203 อ้อย 193,089 8.64 
A204 มันสำปะหลัง   137,035 6.13 
A208 ถั่วเขียว 779 0.04 
A210 ถั่วลิสง 383 0.02 
A213 ข้าวฟ่าง 1,807 0.08 
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ตารางที่ 10  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A218 มันแกว 51 - 
A220 แตงโม 168 0.01 
A224 มะเขือเทศ 369 0.02 
A228 ทานตะวัน 7,361 0.33 
A229 พริก 97 - 
A236 เผือก 6,564 0.29 
A3 ไม้ยืนต้น 43,553 1.96 

A301 ไม้ยืนต้นผสม 7,510 0.34 
A302 ยางพารา 2,850 0.13 
A303 ปาล์มน้ำมัน 7,130 0.32 
A304 ยูคาลิปตัส 17,604 0.79 
A305 สัก 5,978 0.27 
A306 สะเดา 70 - 
A307 สนประดิพัทธ์ 232 0.01 
A308 กระถิน 191 0.01 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 723 0.03 
A317 หมาก 329 0.02 
A318 จามจุรี   32 - 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 81 - 
A322 กฤษณา 490 0.02 
A323 ตะกู 333 0.02 
A4 ไม้ผล 88,042 3.94 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,824 0.08 
A401 ไม้ผลผสม 20,515 0.92 
A402 ส้ม 212 0.01 
A403 ทุเรียน 157 0.01 
A405 มะพร้าว 3,426 0.15 
A406 ลิ้นจี่ 114 0.01 
A407 มะม่วง 28,028 1.25 
A409 พุทรา 10 - 
A410 น้อยหน่า 4,170 0.19 
A411 กล้วย 22,051 0.99 



93 

 

ตารางที่ 10  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A412 มะขาม 1,580 0.07 
A413 ลำไย 239 0.01 
A414 ฝรั่ง 161 0.01 
A415 มะละกอ 409 0.02 
A416 ขนุน 97 - 
A417 กระท้อน 25 - 
A418 ชมพู่   96 - 
A420 ลางสาด ลองกอง 38 - 
A422 มะนาว 367 0.02 
A424 มะขามเทศ 1,950 0.09 
A426 แก้วมังกร 1,356 0.06 
A427 ส้มโอ 930 0.04 
A429 มะปราง มะยงชิด 287 0.01 
A5 พืชสวน 13,520 0.61 

A502 พืชผัก 4,290 0.19 
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 8,289 0.37 
A504 องุ่น 814 0.04 
A509 พืชสมุนไพร 20 - 
A510 นาหญ้า 107 0.01 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 44,976 2.01 

A700 โรงเรือนร้าง 254 0.01 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 19,677 0.88 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 11,879 0.53 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 11,947 0.53 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,219 0.06 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   16,541 0.74 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 623 0.03 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 25 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 15,863 0.71 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 30 - 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 142 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 142 0.01 
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ตารางที่ 10  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F พื้นที่ป่าไม้ 583,743 26.11 

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 46,331 2.07 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 19.894 0.89 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 516,793 23.12 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 725 0.03 
W พื้นที่น้ำ 57,763 2.58 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 12,206 0.55 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,542 0.11 
W201 อ่างเก็บน้ำ 17,956 0.80 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 12,321 0.55 
W203 คลองชลประทาน 12,738 0.57 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 144,312 6.44 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 25,096 1.12 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 67,341 3.01 
M201 พื้นที่ลุ่ม 9,058 0.41 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 980 0.04 
M301 เหมืองแร่ 28,158 1.26 
M302 บ่อลูกรัง 2,328 0.10 
M303 บ่อทราย 80 - 
M304 บ่อดิน 4,104 0.18 
M405 พื้นที่ถม 7,108 0.32 
M701 ที่ทิ้งขยะ 59 - 

 รวมทั้งหมด 2,235,304      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง   
 และกรมแผนที่ทหาร 3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,235,304ไร่ 
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2.11 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 627,558 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 262,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 271,609 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.27 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
13,902 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 36,574 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของ
เนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 42,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 11 และตารางที่ 11) ดังนี้ 
 2.11.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 262,955 ไร่ หรือร้อยละ 41.91 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน สถานีขนส่ง ท่าเรือ ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม 

เกสต์เฮ้าส์ สุสาน,ป่าช้า สถานบีริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 47,300 ไร่ หรือร้อยละ 7.54 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอ

บางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบอ่ 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 

97,995 ไร่ หรือร้อยละ 15.62 ของเน้ือที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่

ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีแนวโน้วขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 11,412 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัด

ต่าง ๆ 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 29,500 ไร่ หรือร้อยละ 4.69 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน ถนน ท่าเรือ และสถานีขนส่ง เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 63,551 ไร่ หรือร้อยละ 10.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทาง

การเกษตร 
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 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 13,197 ไร่ หรือร้อยละ 2.11 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.11.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื ้อที่ 271,609 ไร่ หรือร้อยละ 43.27 ของเนื้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 25,233 ไร่ หรือร้อยละ 4.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา

ข้าว มีเนื้อที่ 22,700 ไร่ หรือร้อยละ 3.62 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 2,533 ไร่ หรือร้อยละ 

0.40 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอบางเสาธง 

 2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  37 ไร่ หรือร้อยละ 0.01ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืนต้น

ผสม  

  (1) ไม้ยืนต้นผสม ได้แก่ สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 

ตีนเป็ด  มีเนื้อที่ 37 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 5,519 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะพร้าว 

มะม่วง พุทรา กล้วย มะขามเทศ และไม้ผลผสม 

  (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 2,889 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อทีจ่ังหวัด    

  (2) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 1,529 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางพลี  

         (3) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ มะม่วง กล้วย และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 741 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 26 ไร่ ประกอบด้วย พืชผัก และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

 5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 23 ไร่ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ปีก และโรงเรือนร้าง  

 6) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 1,210 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว ผัก

กระเฉด และพืชน้ำผสม 

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  239,921 ไร่ หรือร้อยละ  38.23 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง

และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  มีเนื้อที่  145,862  59,352 21,034  และ  13,673 ไร่ หรือร้อยละ 23.24 
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9.46  3.35 และ 2.18 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ จาการสำรวจพบว่าสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมนั้น

มีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการเลี้ยงกุ้งขาวซึ่งเกษตรกรมีการเลี้ยงแบบผสมมากขึ้นเพราะว่าเป็นการลด

ต้นทุนในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากผลผลิตที่หลากหลาย 

 2.11.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  13,902 ไร่ หรือร้อยละ 2.22 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู และป่าชายเลนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ มีเนื้อที่  13,861 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.21 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.11.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไป

ทุกอำเภอ มีเนื้อที่  36,574 ไร่ หรือร้อยละ  5.83 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และ

ทะเลสาบ     มีเนื้อที่  35,225 ไร่ หรือร้อยละ 5.62 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  1,349 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.11.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ 42,517 ไร่ หรือ   ร้อยละ  6.77 

ของเนื้อทีจ่ังหวัด ประกอบไปด้วยพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ 26,882 ไร่ หรือร้อยละ 4.28 ของเนื้อที่

จังหวัด  พื้นที่ถม มีเนื้อที่ 12,186 ไร่ หรือร้อยละ 1.94 ของเนื้อที่จังหวัด ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 

มีเนื้อที่ 2,081 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด บ่อดิน มีเนื้อที่ 1,122 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของ

เนื้อที่จังหวัด เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า มีเนื้อที่ 176 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  ทุ่งหญ้าตาม

ธรรมชาติ มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 0.01ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่กองวัสดุ มีเนื้อที่ 20 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





99 

 

ตารางที่ 11  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  262,955       41.91  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 47,300               7.54  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 3,940               0.63  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 94,055             14.99  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 11,412               1.82  

U401 สนามบิน 19,540               3.11  

U403 สถานีขนส่ง   20                   -    

U404 ท่าเรือ 380               0.06  

U405 ถนน 9,560               1.52  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  2,920               0.47  

U501 นิคมอุตสาหกรรม  10,206               1.63  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   50,415               8.03  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 10                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,121               0.34  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 107               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   81               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  69               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 10,819               1.73  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  271,609       43.27  

A1 พื้นที่นา 25,233            4.02  

A100 นาร้าง    2,533               0.40  

A101 นาข้าว 22,700               3.62  

A3  ไม้ยืนต้น  37            0.01  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   37               0.01  

A4  ไม้ผล  5,159            0.81  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 514               0.08  

A401 ไม้ผลผสม   2,889               0.46  

A405 มะพร้าว   1,529               0.24  
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ตารางที่ 11  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A407 มะม่วง   136               0.02  

A411 กล้วย   68               0.01  

A424 มะขามเทศ 23 - 
A5  พืชสวน  26    -     

A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  11     -      

A502 พืชผัก   15     -      

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  23    -     

A700 โรงเรือนร้าง 11    -     

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  12    -     

 A8   พืชน้ำ     1,210            0.20  

A801 พืชน้ำผสม   155               0.03  

A803 บัว   55               0.01  

A807 ผักกะเฉด   1,000               0.16  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   239,921           38.23  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  21,034               3.35  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  59,352               9.46  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 145,862             23.24  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  13,673               2.18  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 13,902         2.22  

F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   41               0.01  

F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   13,861               2.21  

W  พืน้ที่น้ำ  36,574         5.83  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 26,381               4.20  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 978               0.16  

W103 ทะเล 7,866               1.26  

W201 อ่างเก็บน้ำ  51               0.01  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   649               0.10  

W203 คลองชลประทาน  649               0.10  
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ตารางที่ 11  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  42,517         6.77  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   50               0.01  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 2,081               0.33  

M201 พื้นที่ลุ่ม 26,882               4.28  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 176               0.03  

M304 บ่อดิน  1,122               0.18  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 20                   -    

M405 พื้นที่ถม    12,186               1.94  

รวมทั้งหมด 627,557      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,557 ไร่ 

2.12 สภาพการใชท้ี่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ทั้งหมด 260,442 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 39,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  15.24 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 177,655 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
17,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 8,828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของ
เนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่  16,572 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 12 และตารางที่ 12) ดังนี้ 
 2.12.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 39,698ไร่ หรือร้อยละ 15.24 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท 

โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สถานีบริการน้ำมัน และสถานที่ร้าง  

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 409 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที  
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  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 27,841 ไร่ หรือร้อยละ 10.69 ของ

เนือ้ที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 4,094 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ เป็นต้น 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 2,779 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด คือ 

ถนน เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ 

  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 3,734 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 3,578 ไร่ และ 156 ไร่ หรือร้อยละ 

1.37 และ 0.06 ของเนื้อที ่จังหวัด ตามลำดับ อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปร

รูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

  6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 841 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สถานีบริการน้ำมัน และ

สถานที่ร้าง 

 2.12.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 177,655 ไร่ หรือร้อยละ 68.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 3,284 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นาข้าว 

มีเนื้อที่ 3,203 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 81 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของ

เนื้อที่จังหวัด ปลูกที่อำเภออัมผวา 

  2) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  251 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ปาล์ม

น้ำมัน สนประดิพัทธ์ หมาก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

  (1) สนประดิพัทธ์ (A307) มีเนื้อที่  155 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  43  ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด

ปลูกที่อำเภออัมผวา 

  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม หมาก และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 53 

ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  
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  3) ไม้ผล (A4) มีเนื ้อที ่ 102,089 ไร่ หรือร้อยละ 39.20 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้ แก่ 

มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และไม้ผลอื่นๆ ไม้ผลในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ

ได้แก ่

  (1) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 81,103 ไร่ หรือร้อยละ 31.14 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ 

  (2) ส้มโอ (A427)  มีเนื้อที่  8,080 ไร่ หรือร้อยละ 3.10 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภออัมผวา และอำเภอบางคนที  

  (3) ลิ้นจี่ (A406)  มีเนื้อที่  7,383 ไร่ หรือร้อยละ 2.84 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภออัมผวา และอำเภอบางคนที  

  (4) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม มะม่วง กล้วย  มะขาม ฝรั่ง  มะละกอ ชมพู่ 

มะนาว มะขามเทศ ละมุด มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  5,523 ไร่ หรือร้อยละ 

2.12 ของเนื้อที่จังหวัด  

  4) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 296 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพชืสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

  5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 299 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงสุกร และ

โรงเรือนร้าง   

  6)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  71,436 ไร่ หรือร้อยละ  27.42 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม จังหวัดสมุทรสงครามการประมงเป็นสาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงสุด

ของจังหวัดทั้งสดและแปรรูป 

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 44,202 ไร่ หรือร้อยละ 16.97 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมผวา 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903)  มีเนื้อที่  14,206 ไร่ หรือร้อยละ 5.45 ของ

เนื้อที่จังหวัด เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมผวา 

   (3) สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย (A904) มีเนื้อที่ 2,102 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมผวา 
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  (4) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่  

8,285 และ 2,641 ไร่ หรือร้อยละ 3.18 และ 1.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  

 2.12.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  17,689 ไร่ หรือร้อยละ 6.79 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าชายเลนสมบูรณ์ และป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 11,252 และ 6,437 ไร่ หรือร้อยละ 4.32 และ 2.47 

ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 2.12.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  8,828 ไร่ หรือร้อยละ 3.39 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แหล่งน้ำ

ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีเนื้อที่   8,743 และ 85 ไร่ หรือร้อยละ 3.35 และ 0.04 ของเนื้อที่

จังหวัด ตามลำดับ จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้จากแม่น้ำลำคลอง 

 2.12.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 16,572 ไร่ หรือ ร้อยละ 6.36 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่ง

หญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม นาเกลือ และนาเกลือร้าง 

มีเนื้อที่  669 6,078 581 25 966 10 และ 8,243  ไร่ หรือร้อย 0.26 2.33 0.22 0.01 0.37 0.00 และ 

3.17 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





106 

 

ตารางที่ 12  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 39,698 15.24 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 409 0.16 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 27,841 10.69 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 4,094 1.57 
U405 ถนน         2,779 1.07 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,578 1.37 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 156 0.06 
U600 สถานที่ร้าง 99 0.04 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 320 0.12 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 279 0.11 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 143 0.05 

A พื้นที่เกษตรกรรม 177,655      68.22 
A1 พื้นที่นา 3,284          1.26 

A100 นาร้าง    81 0.03 
A101 นาข้าว 3,203 1.23 
A3 ไม้ยืนต้น 251          0.10 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 12 - 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 26 0.01 
A303 ปาล์มน้ำมัน   43 0.02 
A307 สนประดิพัทธ์ 155 0.06 
A317 หมาก 15 0.01 
A4 ไม้ผล 102,089         39.20 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 157 0.06 
A401 ไม้ผลผสม   2,970 1.14 
A402 ส้ม 19 0.01 
A405 มะพร้าว   81,103 31.14 
A406 ลิ้นจี่   7,383 2.84 
A407 มะม่วง   142 0.05 
A411 กล้วย   447 0.17 
A412 มะขาม   27 0.01 
A414 ฝรั่ง   232 0.09 
A415 มะละกอ 105 0.04 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A418 ชมพู่   75 0.03 
A422 มะนาว   670 0.26 
A424 มะขามเทศ 533 0.20 
A427 ส้มโอ 8,080 3.10 
A428 ละมุด 126 0.05 
A429 มะปราง มะยงชิด 20 0.01 
A5 พืชสวน 296          0.12 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 16 0.01 
A502 พืชผัก 233 0.09 
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 47 0.02 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 299          0.12 

A700 โรงเรือนร้าง 62 0.02 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 22 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 175 0.07 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 40 0.02 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   71,436         27.42 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 2,641 1.01 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 8,285 3.18 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 44,202 16.97 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 14,206 5.45 
A904 ถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 2,102   0.81   

F พื้นที่ป่าไม้ 17,689        6.79 
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   6,437 2.47 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   11,252 4.32 
W พื้นที่น้ำ 8,828        3.39 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 8,288 3.18 
W103 ทะเล 455 0.17 
W202 บอ่นำ้ในไร่นา 16 0.01 
W203 คลองชลประทาน 69 0.03 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 16,572        6.36 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 669 0.26 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 6,078 2.33 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201 พื้นที่ลุ่ม 581 0.22 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 25 0.01 
M405 พื้นที่ถม    966 0.37 
M500 นาเกลือร้าง 10 - 
M501 นาเกลือ 8,243 3.17 

รวมทั้งหมด 260,442      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง  
 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,442 ไร่ 

2.13 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 545,217 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 148,186 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 304,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.81 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
19,063 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 22,489 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของ
เนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่  51,122 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 13 และตารางที่ 13) ดังนี้ 
 2.13.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 148,186 ไร่ หรือร้อยละ 27.19 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน 

ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน สนามกอล์ฟ และสถานที่ร้าง  

  1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 28,019 ไร่ หรือร้อยละ 5.14 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน  

  2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ มีเนื้อที่รวม 53,608 ไร่ หรือร้อยละ 9.84 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 53,608 ไร่ หรือร้อยละ 9.84 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนในพื้นที่และแรงงานจากที่อื่นที่มาเช่าอาศัยเพื่อประกอบอาชีพหนาแน่นอยู่ในตัวเมืองและ
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ย่านอุตสาหกรรมและกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และยังพบหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 800 

ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

  3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 5,845 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ เป็นต้น 

  4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 5,619 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 ของเนื้อที่จังหวัด คือ 

ถนน เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ 

  5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 51,922 ไร่ หรือร้อยละ 9.52 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 2,553 49,296 และ

73 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 9.04 และ 0.01 ของเนื ้อที่ จังหวัด ตามลำดับ อุตสาหกรรมในจังหวัด

สมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรม

พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 

  6) สิ ่งปลูกสร้างอื ่นๆ มีเนื ้อที ่ 1,195 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื ้อที ่จ ัง หวัด 

ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และ

สถานที่ร้าง 

  7) สนามกอล์ฟ มีเนื้อที่ 1,978 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ เบสท์ โอ

เชียน กอล์ฟ และเอกชัย กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

 2.13.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 304,357 ไร่ หรือร้อยละ 55.81 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ย งสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ 

และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 8,090 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นาข้าว 

มีเนื้อที่ 6,399 ไร่ หรือร้อยละ 1.17 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 1,691 ไร่ หรือร้อยละ 0. 31 

ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว 

  2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แตงโม และ

พริก  

   3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  896 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ปาล์ม

น้ำมัน สัก สนประดิพัทธ์ หมาก และไม้ยืนต้นอ่ืนๆปลูกกระจายอยู่ทั่วไป  
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  4) ไม้ผล (A4) มีเนื ้อที ่ 115,650 ไร่ หรือร้อยละ 21.21 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ 

มะพร้าว มะม่วง กล้วย ลำไย ฝรั ่ง มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร และไม้ผลอื่นๆ ไม้ผลในจังหวัด

สมุทรสาครส่วนใหญ่ปลูกที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว  

  (1) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 58,183 ไร่ หรือร้อยละ 10.67 ของเนื้อที่จังหวัด   

สว่นใหญ่ปลูกที่อำเภอบ้านแพ้ว รองลงมาคืออำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร 

   (2) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่  12,728 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว  

  (3) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่  17,407 ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ของเนื้อที่จังหวัด  

  (4) ฝรั่ง (A414)  มีเนื้อที่ 7,754 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว รองลงมาคืออำเภอกระทุ่มแบน 

   (5) มะนาว (A422)  มีเน้ือที่  7,630 ไร่ หรือร้อยละ 1.40 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร  

  (9) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ กล้วย ลำไย มะขามเทศ แก้วมังกร ส้ม พุทรา น้อยหน่า 

มะขาม มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่ ส้มโอ ละมุด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  11,948 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.19 ของเนื้อที่จังหวัด  

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 17,780 ไร่ หรือร้อยละ 3.27 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น เสาวรส พืชสมุนไพร และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 

  (1) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503)  มีเนื้อที่ 11,477 ไร่ หรือร้อยละ 2.11 ของเนื้อที่

จังหวัด กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน 

รองลงมาคืออำเภอบ้านแพ้ว  

  (2) พืชผัก (A502)  มีเนื้อที่ 4,831 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน รองลงมาคืออำเภอบ้านแพ้ว 

  (3) องุ่น (A504)  มีเนื้อที่ 851 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว 

  (4) พืชสมุนไพร (A509)  มีเนื้อที่ 510 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว 
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  (5)  พืชสวนอื่นๆ และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 111 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด 

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 75 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   

  7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 242 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ผักกระเฉด 

  8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9)  มีเนื้อที่  161,601 ไร่ หรือร้อยละ  29.64 ของเนื้อ

ที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำผสม และสถานที่พาะสัตว์น้ำร้าง จังหวัดสมุทรสาครมีการประกอบอาชีพทำการประมง และการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่ได้รับจากแหล่งน้ำธรรมชาติการ

ประมงเป็นสาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงให้กับจังหวัดทั้งสดและแปรรูป ได้แก่ 

  (1) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม มีเนื้อที่ 70,552 ไร่ หรือร้อยละ 13.12  ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

  (2) สถานที่เพาะเลี้ยงปลา (A902) มีเนื้อที่ 50,914 ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามลำดับ 

  (3) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A903) มีเนื้อที่ 26,759 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของเนื้อ

ที่จังหวัด เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามลำดับ 

  (4) สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย (A904) มีเนื้อที่ 2,181 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

  (5) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่  10,195 ไร่ หรือร้อยละ 1.87  ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน 

ตามลำดับ 

  2.13.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  19,063 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าชายเลนสมบูรณ์ และป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 8,552 และ 10,511 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 และ 1.93 

ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 2.13.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  22,489 ไร่ หรือร้อยละ 4.12 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แหล่งน้ำ

ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีเนื้อที่  21,600 และ 889 ไร่ หรือร้อยละ 3.96 และ 0.16 ของเนื้อที่

จังหวัด ตามลำดับ จังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้จากแม่น้ำลำคลอง 
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 2.13.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 51,122 ไร่ หรือ ร้อยละ 9.38 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่ง

หญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม นาเกลือ นาเกลือ

ร้าง และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  1,924 7,364 15,196 629 39 5,602 335 19,966 และ 67 ไร่ หรือร้อย 

0.35 1.35 2.79 0.12 0.01 1.03 0.06 3.66 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 13  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมทุรสาคร ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 148,186   27.19 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 28,019 5.14 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 800 0.15 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 52,808 9.69 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 5,845 1.07 
U405 ถนน 5,619 1.03 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 73 0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 2,553 0.47 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   49,296 9.04 
U600 สถานที่ร้าง 151 0.03 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 581 0.11 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 172 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า   151 0.03 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 140 0.03 
U701 สนามกอล์ฟ 1,978 0.36 

A พื้นที่เกษตรกรรม 304,357      55.81 
A1 พื้นที่นา 8,090          1.48 

A100 นาร้าง    1,691 0.31 
A101 นาข้าว 6,399 1.17 
A2 พืชไร่ 23 - 

A220 แตงโม 11 - 
A229 พริก   12 - 
A3 ไม้ยืนต้น 896          0.16 

A301 ไม้ยืนต้นผสม 165 0.03 
A303 ปาล์มน้ำมัน   259 0.05 
A305 สัก   20 - 
A307 สนประดิพัทธ์ 287 0.05 
A314 หม่อน 19 - 
A317 หมาก 142 0.03 
A323 ตะกู 4 - 
A4 ไม้ผล 115,650         21.21 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 96 0.02 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A401 ไม้ผลผสม   17,393 3.19 
A402 ส้ม 27 0.01 
A405 มะพร้าว   58,183 10.67 
A407 มะม่วง   12,728 2.34 
A409 พุทรา   385 0.07 
A410 น้อยหน่า   5 - 
A411 กล้วย 2,299 0.42 
A412 มะขาม 14 - 
A413 ลำไย 4,056 0.74 
A414 ฝรั่ง 7,754 1.42 
A415 มะละกอ 730 0.13 
A416 ขนุน 105 0.02 
A417 กระท้อน 11 - 
A418 ชมพู่   908 0.17 
A422 มะนาว 7,630 1.40 
A424 มะขามเทศ 1,517 0.28 
A426 แก้วมังกร 1,600 0.29 
A427 ส้มโอ 9 - 
A428 ละมุด 200 0.04 
A5 พืชสวน 17,780          3.27 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 105 0.02 
A502 พืชผัก 4,831 0.89 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 11,477 2.11   
A504 องุ่น   851 0.16 
A507 เสาวรส 6 - 
A509 พืชสมุนไพร 510 0.09 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 75          0.01 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   10 - 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 24 - 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 41 0.01 
A8 พืชน้ำ 242          0.04 

A807 ผักกะเฉด 242          0.04 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A9 สถานทีเ่พาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   161,601         29.64 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 10,195 1.87 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 71,552 13.12 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 50,914 9.34 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 26,759 4.91 
A904 ถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 2,181 0.40 

F พื้นที่ป่าไม้ 19,063        3.50 
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   10,511 1.93 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   8,552 1.57 
W พื้นที่น้ำ 22,489        4.12 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 14,190 2.60 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 245 0.05 
W103 ทะเล 7,165 1.31 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 884 0.16 
W203 คลองชลประทาน 6 - 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 51,122        9.38 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 1,924 0.35 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 7,364 1.35 
M201 พื้นที่ลุ่ม 15,196 2.79 
M304 บ่อดิน 629 0.12 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 39 0.01 
M405 พื้นที่ถม    5,602 1.03 
M500 นาเกลือร้าง 335 0.06 
M501 นาเกลือ 19,966 3.66 
M701 ที่ทิ้งขยะ       67 0.01 

รวมทั้งหมด 545,217      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ 545,217 ไร่ 
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2.14 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 514,049 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 85,668 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 392,552 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.37 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
30 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 29,478 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของเนื้อ
ที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 6,321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 14 และตารางที่ 14) ดังนี้ 
 2.14.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  85,668 ไร่ หรือร้อยละ 16.66 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถานีขนส่ง ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่ง

รับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื ้อที ่  2,604 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอท่าช้ าง และ

อำเภอพรหมบุรี  

 2) หมู ่บ้าน (U2) มีเนื ้อที ่รวม 56,624 ไร่ หรือร้อยละ  11.01 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบไปด้วย หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่   56,467 ไร่ หรือร้อยละ  10.98 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 157 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่รวม 8,913 ไร่ หรือร้อยละ  1.73 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 

เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่  7,360 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  สถานีขนส่ง และถนน มีเนื้อที่  58 และ  7,302 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 

และ 1.42 ของเนื้อที่จังหวัด  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  8,733 ไร่ หรือร้อยละ  1.70 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทาง
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การเกษตร มีเนื้อที่  168  1,367 6,952 และ 246 ไร่ หรือร้อยละ 0.03  0.27  1.35  และ 0.05 ของ

เนื้อทีจ่ังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  1,406 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่ร้าง  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน   

ป่าช้า  และสถานีบริการน้ำมัน 

 7) สนามกอล์ฟ ๆ (U7) มีเนื้อที่  28 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.14.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  392,552 ไร่ หรือร้อยละ  76.37 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  329,151 ไร่ หรือร้อยละ  64.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ได้แก่  นาข้าว มีเนื้อที่ 326,820 ไร่ หรือร้อยละ  63.58 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่  1,255 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด ถั่ว

เขียว ถั่วลิสง แตงโม เผือก และพืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 1,076 ไร ่หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  44,560 ไร่ หรือร้อยละ  8.66 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง  

ข้าวโพด อ้อย  

 (1) อ้อย  (A203) มีเนื้อที่  44,531 ไร่ หรือร้อยละ  8.66 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบางระจัน และอำเภอค่ายบางระจัน  

     (2) ข้าวโพด  (A202)  มีเนื้อที่  22  ไร่  

 (3) ไร่ร้าง  (A200)  มีเนื้อที่  7  ไร่  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  1,497 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืน

ต้นผสม  ปาล์มน้ำมัน  ยูคาลิปตัส  สัก  สะเดา  กระถิน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี ตีนเป็ด และตะกู    

 (1) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 681 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอ 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 304 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สัก  สะเดา  กระถิน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 

จามจุรี ตีนเป็ด และตะกู มีเนื้อที่ 512 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  11,979 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม ส้ม มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง พุทรา กล้วย มะขาม ฝรั่ง ขนุน กระท้อน ชมพู่ มะนาว มะขามเทศ ส้ม

โอ และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม   

    (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 5,797 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของเนื้อที่จังหวัด   

            (2) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 2,600 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด    

 (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 2,372 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (4) มะพร้าว (A405) มีเนื้อที่ 426 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (5) ไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ ส้ม ลิ้นจี่ พุทรา มะขาม ฝรั่ง ขนุน กระท้อน ชมพู่ มะนาว 

มะขามเทศ ส้มโอ และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 784 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด   

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,793 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 

ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร นาหญ้า และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม โดยพืชผัก (A502) มีเนื้อทีม่ากที่สุด 

1,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.25  ของเนื้อที่จังหวัด   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  1,951 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร  และโรงเรือนร้าง  โดยมีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อที่  805 

และ 913 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 และ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  180 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บัว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  1,441 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่ 1,367 และ 

74 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 2.14.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่  30 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที ่จังหวัด  เป็นป่าปลูก

สมบูรณ์   

 2.14.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีแหล่งน้ำขังตลอด มีเนื้อที่  29,478 ไร่ 

หรือร้อยละ 5.74 ของเนือ้ที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่ 15,773 ไร่ หรือร้อยละ 3.07 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ลำ

ห้วย ลำคลองต่าง ๆ  
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 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 13,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.14.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่  6,321 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม 

เหมืองแร่ บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่ 94  3,455  385 17 783 109 

50 1,376 และ52 ไร่ หรือร้อย 0.02 0.67 0.07 0.00 0.15 0.02 0.01 0.27 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

ตามลำดับ  
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ตารางที่ 14  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสิงห์บุร ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 85,668 16.66 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 2,604 0.51 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 157 0.03    
U201 หมูบ่้านบนพื้นราบ 56,467 10.98 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 20 - 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 8,893 1.73 
U403 สถานีขนส่ง   58 0.01    
U405 ถนน 7,302 1.42 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 168 0.03 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 1,367   0.27    
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   6,952 1.35 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 246 0.05 
U600 สถานที่ร้าง 56 0.01    
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 795 0.15 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 197 0.04 
U603 สุสาน ป่าช้า   11 - 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 347 0.07 
U701 สนามกอล์ฟ 28 0.01 

A พื้นที่เกษตรกรรม 392,552 76.37 
A1 พื้นที่นา 329,151 64.03 

A100 นาร้าง    1,255 0.24 
A101 นาข้าว 326,820 63.58 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 152 0.03    
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 21 - 
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 829 0.16 
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 6 - 
A101+A236 นาข้าว+เผือก 27 0.01 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 41 0.01 

A2 พืชไร่    44,560 8.66 
A200 ไร่ร้าง   7 - 
A202 ข้าวโพด 22 - 
A203 อ้อย      44,531       8.66 
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3 ไม้ยืนต้น 1,497 0.29 

A301 ไม้ยืนต้นผสม       681 0.13 
A303 ปาล์มน้ำมัน            31 0.01 
A304 ยูคาลิปตัส 304 0.06 
A305 สัก 49 0.01 
A306 สะเดา      18 - 
A308 กระถิน 14 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 149 0.03 
A318 จามจุรี   191          0.04 
A319 ตีนเป็ด          35 0.01 
A323 ตะกู 25 - 
A4 ไม้ผล 11,979 2.34 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 202 0.04 
A401 ไม้ผลผสม 5,797   1.13 
A402 ส้ม 47 0.01 
A405 มะพร้าว 426 0.08 
A406 ลิ้นจี่ 12 - 
A407 มะม่วง 2,372 0.46   
A409 พุทรา 18 - 
A411 กล้วย 2,600   0.51   
A412 มะขาม 10 - 
A414 ฝรั่ง 45 0.01 
A416 ขนุน 17 - 
A417 กระท้อน 90 0.02   
A418 ชมพู่      31 0.01 
A422 มะนาว 200 0.04 
A424 มะขามเทศ 84 0.02 
A427 ส้มโอ 28 0.01 
A5 พืชสวน 1,793 0.34 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 8 - 
A502 พืชผัก             1,308 0.25 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 250 0.05    
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A509 พืชสมุนไพร 14 - 
A510 นาหญ้า 213 0.04 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   1,951 0.39 

A700 โรงเรือนร้าง   132 0.03 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 78      0.02 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 23 - 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 805      0.16 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร   913      0.18 
A8 พืชน้ำ 180 0.04 

A803 บัว   180 0.04 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     1,441 0.28 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 74 0.01 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา     1,367 0.27 

F พื้นที่ป่าไม้ 30 0.01 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   30 0.01 
W พื้นที่น้ำ 29,478          5.74 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง       14,180    2.76 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ       1,593    0.31 
W201 อ่างเก็บน้ำ 644   0.13 
W202 บ่อน้ำในไร่นา       3,652    0.71 
W203 คลองชลประทาน         9,409 1.83 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,321 1.22 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   94    0.02 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ       3,455 0.67 
M201 พื้นที่ลุ่ม         385 0.07 
M301 เหมืองแร่   17 - 
M303 บ่อทราย 783 0.15 
M304 บ่อดิน 109 0.02 
M401 พื้นที่กองวัสดุ         50 0.01 
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M405 พื้นที่ถม           1,376 0.27 
M701 ที่ทิ้งขยะ              52 0.01 

 รวมทั้งหมด 514,049      100.00 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ 

2.15 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,348,755 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 281,295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,477,435 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
389,644 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 11.64 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 126,484 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 3.78
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 73,897 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของเนื้อที่จังหวัด โดยการ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 15 และตารางที่ 15) ดังนี ้
 2.15.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 281,925 ไร่ หรือร้อยละ 8.42 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทาง

การเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ,ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และ

สนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 4,284 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

มี 10 อำเภอ ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง 

อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ และ

อำเภอด่านช้าง 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง รวมมีเนื้อที่ 

202,586 ไร่ หรือร้อยละ 6.06 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่

ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 32,331 ไร่ หรือร้อยละ 0.97 ของ

เนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน 

โรงพยาบาลสุขภาพตำบล และวัดต่าง ๆ 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 15,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 22,695 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 4,040 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของ

เนือ้ที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  สุสาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน  

 7)  สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 371 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.15.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,477,435 ไร่ หรือร้อยละ 73.95 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,284,059 ไร่ หรือร้อยละ 38.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,276,647 ไร่ หรือร้อยละ 38.12 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 7,099 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชหลังนาหลายอย่าง เช่น นาข้ าวตามด้วยข้าวโพด 

จำนวน 62 ไร่ นาข้าวตามด้วยถั่วเขียว จำนวน 210 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวตาม

ด้วยถั่วลิสง จำนวน 29 ไร่ และนาข้าวตามด้วยกระเจี๊ยบแดง จำนวน  12 ไร่ 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  859,112 ไร่ หรือร้อยละ  25.65 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่

ร้าง พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันเทศ แตงโม ขิง มะเขือเทศ 

พริก กระเจี๊ยบแดง และเผือก 

     (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่  750,531 ไร่ หรือร้อยละ  22.41 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภออู่ทอง 

 (2) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่  50,320 ไร่ หรือร้อยละ  1.50 ของเนื้อทั้ง 

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง และอำเภออู่ทอง 

 (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  42,498 ไร่ หรือร้อยละ  1.27 ของเนื้อที่ทั้ง

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง 
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 (4) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ไร่ร้าง ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันเทศ แตงโม ขิง 

มะเขือเทศ พริก กระเจี๊ยบแดง และเผือก มีเนื้อที่ 15,763 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  49,713 ไร่ หรือร้อยละ 1.47 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ต้น

ร้าง/เสื่อมโทรม  ไม้ยืนต้นผสม  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ยูคาลิปตัส  สัก  สะเดา  สนประดิพัทธ์ กระถิน 

ประดู่  หม่อน  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี ตีนเป็ด ยมหอม มะฮอกกานี กฤษณา และตะกู 

 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 16,766 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภออู่ทอง 

 (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 12,166 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

 ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง 

  (3) สัก (A305) มีเนื้อที่ 12,105 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

 ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภออู่ทอง 

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  ไม้ยืนต้นผสม  ปาล์มน้ำมัน 

สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่  หม่อน  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี ตีนเป็ด ยมหอม 

มะฮอกกานี กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 8,676 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 104,705 ไร่ หรือร้อยละ 3.13 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ส้ม 

ทุเรียน มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน 

กระท้อน ชมพู่ มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด มะไฟ ละไม และไม้ผลผสม 

 (1) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่ 73,862 ไร่ หรือร้อยละ 2.21 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วไปในแต่ละอำเภอ  

 (2) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่  15,793 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (2) กล้วย (A411)  มีเนื้อที ่ 2,430 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (3) มะนาว (A422)  มีเนื้อที ่ 2,189 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเน้ือทีจ่ังหวัด  

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ มะพร้าว  น้อยหน่า    มะขาม     ฝรั่ง  มะละกอ ลำไย 

ขนุน ชมพู่    ส้มโอ และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  10,431 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 37,121 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก พืชสวนผสม ไม้ดอก ไม้ประดับ พริกไทย นาหญ้า แคนตาลูป กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง และพืช

สวนร้าง/เสื่อมโทรม  
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 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 26,733 ไร่ หรือร้อยละ 0.79

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

โรงเรือนเลี้ยงสุกร  และโรงเรือนร้าง  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื ้อที ่ 8,274 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที ่จังหวัด ได้แก่ บัว 

กระจับ แห้ว ผักบุง้ และผักกระเฉด 

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  107,508 ไร่ หรือร้อยละ  3.21 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม และ

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรา้ง  

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  มีเนื้อที่  210 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

 2.15.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   389,644 ไร ่ หร ือร ้อยละ 11.64 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์  และป่าปลูกสมบูรณ์    

 2.15.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  126,484 ไร่ หรือร้อยละ  3.78 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และ

ทะเลสาบ     มีเนื้อที่  34,639 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนือ้ที่ 91,845 ไร่ หรือร้อยละ 2.75 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.15.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ 73,897ไร่ หรือร้อยละ 2.21 ของ 

เนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อ

ขุดเก่า เหมืองแร่  บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน พื้นที่กองวัสดุ  พื้นที่ดินถล่ม  พื้นที่ถม  

และที่ทิ้งขยะ             
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ตารางที่ 15  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 281,295 8.42 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,284 0.13 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 171 0.01 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 202,415 6.05 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 32,331 0.97 
U405 ถนน 15,359 0.46 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 46 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   20,610 0.62 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 2,039 0.06 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,976 0.06 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 335 0.01 
U603 สุสาน ป่าช้า   696 0.02 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 662 0.02 
U701 สนามกอล์ฟ 371 0.01 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,477,435 73.95 
A1 พื้นที่นา 1,284,059 38.34 

A100 นาร้าง    7,099 0.21 
A101 นาข้าว 1,276,647 38.12 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 62 - 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 210 0.01 
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 29 - 
A101+A235 นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง 12 - 

A2 พืชไร่ 859,112 25.65 
A200 ไร่ร้าง   3,267 0.10 
A201 พืชไร่ผสม   86 - 
A202 ข้าวโพด 50,320 1.50 
A203 อ้อย 750,531 22.41 
A204 มันสำปะหลัง   42,498 1.27 
A205 สับปะรด   5,002 0.15 
A208 ถั่วเขียว   86 - 
A210 ถั่วลิสง   42 - 
A219 มันเทศ   4,777 0.14 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A220 แตงโม   892 0.03 
A222 ขิง            184 0.01 
A224 มะเขือเทศ 52 - 
A229 พริก   637 0.02 
A235 กระเจี๊ยบแดง   136 - 
A236 เผือก 602 0.02 
A3 ไม้ยืนต้น 49,713 1.47 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 297 0.01 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 1,375 0.04 
A302 ยางพารา 12,166 0.36 
A303 ปาล์มน้ำมัน 3,870 0.12 
A304 ยูคาลิปตัส 16,766 0.50 
A305 สัก 12,105 0.36 
A306 สะเดา 1,156 0.04 
A307 สนประดิพัทธ์ 455 0.01 
A308 กระถิน 34 - 
A309 ประดู่   39 - 
A314 หม่อน   71 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 995 0.03 
A317 หมาก 149 - 
A318 จามจุรี   14 - 
A319 ตีนเป็ด 50 - 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 22 - 
A322 กฤษณา 26 - 
A323 ตะกู 123 - 
A4 ไม้ผล 104,705 3.13 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 2,419 0.07 
A401 ไม้ผลผสม 15,793 0.47 
A402 ส้ม 25 - 
A403 ทุเรียน 53 - 
A405 มะพร้าว 1,699 0.05 
A406 ลิ้นจี่ 31 - 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A407 มะม่วง 73,862 2.21 
A408 มะม่วงหิมพานต์   495 0.02 
A409 พุทรา 1,524 0.05 
A410 น้อยหน่า 12 - 
A411 กล้วย 2,430 0.07 
A412 มะขาม 659 0.02 
A413 ลำไย 804 0.03 
A414 ฝรั่ง 310 0.01 
A415 มะละกอ 406 0.01 
A416 ขนุน 252 0.01 
A417 กระท้อน 18 - 
A418 ชมพู่   36 - 
A422 มะนาว 2,189 0.07 
A424 มะขามเทศ 1,139 0.03 
A426 แก้วมังกร   112 - 
A427 ส้มโอ 315 0.01 
A429 มะปราง มะยงชิด 109 - 
A430 มะไฟ ละไม 13 - 
A5 พืชสวน 37,121 1.10 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 153 - 
A501 พืชสวนผสม   27 - 
A502 พืชผัก 28,428 0.85 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 6,700 0.20 
A505 พริกไทย   10 - 
A510 นาหญ้า 145 - 
A512 แคนตาลูป  600 0.02 
A513 กระเจี๊ยบเขียว 256 0.01 
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 802 0.02 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 26,733 0.79 

A700 โรงเรือนร้าง 400 0.01 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 4,477 0.13 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,743 0.05 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 17,699 0.53 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 2,414 0.07 
A8 พืชน้ำ 8,274 0.25 

A803 บัว   1,741 0.05 
A804 กระจับ   195 0.01 
A805 แห้ว 2,464 0.07 
A806 ผักบุ้ง   3,855 0.12 
A807 ผักกะเฉด   19 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   107,508 3.21 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 8,136 0.24 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 450 0.01 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 59,583 1.78 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 39,339 1.18 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 210 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 210 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 389,644 11.64 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   1,252 0.04 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   387,940 11.59 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   452 0.01 
W พื้นที่น้ำ 126,484 3.78 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 33,180 0.99 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,459 0.04 
W201 อ่างเก็บน้ำ 32,382 0.97 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 16,295 0.49 
W203 คลองชลประทาน 43,168 1.29 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 73,897 2.21 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   8,370 0.25 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 24,873 0.74 
M201 พื้นที่ลุ่ม 9,326 0.28 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 4,160 0.13 
M301 เหมืองแร่   8,043 0.24 
M302 บ่อลูกรัง    1,556 0.05 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M303 บ่อทราย 4,419 0.13 
M304 บ่อดิน 2,299 0.07 
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 341 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 66 - 
M402 พื้นที่ดินถล่ม 12 - 
M405 พื้นที่ถม    10,213 0.30 
M701 ที่ทิ้งขยะ       219 0.01 

รวมทั้งหมด 3,348,755      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ 

2.16 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดอ่างทอง  มีเนื้อที่ทั ้งหมด 605,232 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 89,991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.88  ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 453,377  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.90  ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
7 ไร่ พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 29,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อ
ที ่  31,956 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของเนื้อที ่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่แต่ละประเภทมี
รายละเอียด (ภาพที่ 16 และตารางที่ 16) ดังนี ้
 2.16.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 89,991 ไร่ หรือร้อยละ 14.88 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่ าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 3,102 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอ

วิเศษชัยชาย และอำเภอสามโก ้
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 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่  หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 65,658ไร่ หรือร้อยละ 10.85 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 9,333 ไร่ หรือร้อยละ 1.54 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ

บ้านยางกลาง ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 5,654 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 5,414 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 830 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.16.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 453,377 ไร่ หรือร้อยละ 74.90 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 368,694 ไร่ หรือร้อยละ 60.91 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  นา

ข้าว มีเนื้อที่ 364,810 ไร่ หรือร้อยละ 60.27 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 3,884 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.64 ของเนื้อที่จังหวัด พบพื้นที่นากระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 19,511 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย และ

พืชไร่อื่น ๆ  

  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 19,198 ไร่ หรือร้อยละ 3.17 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอแสวงหา และอำเภอโพธ์ิทอง 

  (2) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ แตงโม ขิง พริก เผือกและ

ไร่ร้าง มีเนื้อที่ 313 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  1,097 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ยูคา

ลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315) มีเนื้อที่  341  ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในเขตอำเภอแสวงหา และอำเภอไชโย 

 (2) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่  321 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  304 ไร่ หรือร้อยละ 0.55ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอแสวงหา และอำเภอโพธ์ิทอง 

  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน จามจุรี 

ยมหอม มะฮอกกานี และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 131 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 41,100 ไร่ หรือร้อยละ 6.80 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 21,649 ไร่ หรือรอ้ยละ 3.58 ของเนื้อที่จังหวัด   พบ

กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (2) กล้วย (A411)  มีเน้ือที่  15,071 ไร่ หรือร้อยละ 2.49 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย และพบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

  (3) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 2,384 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

  (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม  ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  พุทรา มะขาม ฝรั่ง  

มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่  มะนาว  มะขามเทศ  ส้มโอ มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

มีเนื้อที่  1,996 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 10,044 ไร่ หรือร้อยละ 1.66 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นาหญ้า กระเจี๊ยบเขียว เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 3,230 ไร่ หรือร้อยละ 0.53

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 244 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ได้แก่ กก บัว กระจับ และผักบุ้ง  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  9,457 ไร่ หรือร้อยละ  1.56 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง เลี้ยงกันมากในเขตอำเภอ

วิเศษชัยชาญ  

 2.16.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  7 ไร่ ได้แก่ ป่าปลูกสมบูรณ์ ซี่งเป็นสวนป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
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 2.16.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดอ่างทองมีแหล่งน้ำหลายประเภท มีเนื้อที่รวม  29,902 ไร่ หรือ

ร้อยละ  2.31 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น พบกระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก่ 

อ่างเก็บนำ้ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน  

 2.16.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดอ่างทองมีเนื้อที่ 31,956 ไร่ หรือร้อยละ  5.29 ของเนื้อที่

จ ังหวัด กระจายอยู ่ทั ่วไปทุกอำเภอ โดยเป็นทุ ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ ่งหญ้าสลับไม้พุ ่ม/ไม้ละเมาะ  

ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี เหมืองและบ่อ

ขุดที่เลิกกิจการแล้ว บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ 
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ตารางที่ 16  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 89,991 14.88 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 3,102 0.51 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 65,658 10.85 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 9,333 1.54 
U405 ถนน 5,654 0.94 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 182 0.03 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   4,848 0.80 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 384 0.06 
U601 สถานที่ร้าง 44 0.01 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 304 0.05 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 169 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า   10 - 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 272 0.05 
U701 สนามกอล์ฟ 31 0.01 

A พื้นที่เกษตรกรรม 453,376 74.90 
A1 พื้นที่นา 368,693 60.91 

A100 นาร้าง    3,884 0.64 
A101 นาข้าว 364,607 60.24 

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 6 - 
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 183 0.03 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 13 - 

A2 พืชไร่ 19,511 3.22 
A200 ไร่ร้าง   17 - 
A202 ข้าวโพด 84 0.01 
A203 อ้อย 19,198 3.17 
A204 มันสำปะหลัง 7 - 
A219 มันเทศ 37 0.01 
A220 แตงโม 36 0.01 
A222 ขิง 6 - 
A229 พริก 85 0.01 
A236 เผือก 41 0.01 
A3 ไม้ยืนต้น 1,097 0.18 
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 321 0.05 
A303 ปาล์มน้ำมัน   22 - 
A304 ยูคาลิปตัส 304 0.05 
A305 สัก 27 0.01 
A306 สะเดา   43 0.01 
A307 สนประดิพัทธ์ 13 - 
A308 กระถิน 16 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 341 0.06 
A318 จามจุรี   3 - 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 7 - 
A4 ไม้ผล 41,100 6.80 

A400 ไมผ้ลร้าง/เสื่อมโทรม 421 0.07 
A401 ไม้ผลผสม 2,384 0.39 
A403 ทุเรียน 43 0.01 
A404 เงาะ 10 - 
A405 มะพร้าว 528 0.09 
A407 มะม่วง 21,649 3.58 
A409 พุทรา 222 0.04 
A411 กล้วย 15,071 2.49 
A412 มะขาม 3 - 
A414 ฝรั่ง 131 0.02 
A415 มะละกอ 137 0.02 
A416 ขนุน 16 - 
A417 กระท้อน 26 0.01 
A418 ชมพู่   13 - 
A422 มะนาว 275 0.05 
A424 มะขามเทศ 45 0.01 
A426 แก้วมังกร 35 0.01 
A427 ส้มโอ 7 - 
A429 มะปราง มะยงชิด 84 0.01 
A5 พืชสวน 10,044 1.66 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 20 - 
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A502 พืชผัก 9,231 1.53 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 649 0.11 
A510 นาหญ้า 7 - 
A513 กระเจี๊ยบเขียว 128 0.02 
A515 เห็ด 9 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3,230 0.53 

A700 โรงเรือนร้าง 17 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 70 0.01 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 192 0.03 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 2,770 0.46 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 181 0.03 
A8 พืชน้ำ 244 0.04 

A802 กก 3 - 
A803 บัว 208 0.04 
A804 กระจับ 19 - 
A806 ผักบุ้ง 14 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   9,457 1.56 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 553 0.09 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 8,904 1.47 

F พื้นที่ป่าไม้ 7 - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 7  
W พื้นที่น้ำ 29,902 4.93 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 11,756 1.94 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,233 0.37 
W201 อ่างเก็บน้ำ 444 0.07 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 3,772 0.62 
W203 คลองชลประทาน 11,697 1.93 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 31,956 5.29 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   530 0.09 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 4,016 0.66 
M201 พื้นที่ลุ่ม 559 0.09 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 152 0.03 
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ตารางที่ 16  (ตอ่) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M303 บ่อทราย 25,687 4.25 
M304 บ่อดิน 58 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 31 0.01 
M405 พื้นที่ถม    808 0.13 
M701 ที่ทิ้งขยะ       115 0.02 

รวมทั้งหมด 605,232      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ 605,233 ไร่ 

2.17 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,341,716 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 287,592 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,143,091 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.39 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
538,831 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 262,304  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
6.04 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 109,898 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 17 และตารางที่ 17) ดังนี ้
 2.17.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 287,592 ไร่ หรือร้อยละ 6.62 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่ าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 31,828 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ อำเภอเขาวง 

อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง อำเภอท่าคันโท 

อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอ

ฆ้องชัย 
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2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพ้ืนราบ มีเนื้อที ่187,541 ไร่ หรือร้อยละ 4.32 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 41,248 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการโดยเฉพาะ

สถาบนัการศึกษาหลายแห่งได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งในจังหวัดนี้ เช่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปกาฬสินธ์ุ วิทยาลัยการอาชีพต่างๆ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 6,608 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จงัหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง ท่าเรือ และถนน เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 15,752 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 12,559 และ 3,046 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.29 และ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นทีอุ่ตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 151 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 2,793 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน  

 7)  สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 1,812 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.17.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,143,091 ไร่ หรือร้อยละ 72.39 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,520,275 ไร่ หรือร้อยละ 35.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,486,494 ไร่ หรือร้อยละ 34.24 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 5,541 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 27,525 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในพื้นที่อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ อำเภอนาคู และอำเภอ

เขาวง และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยาสูบ เป็นต้น 

มีเนื้อที่ 715 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,184,492 ไร่ หรือร้อยละ 27.29 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย 

มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 613,500 ไร่ หรือร้อยละ 14.13ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย

โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกมากในเขตอำเภอหนองกุงศรี 

อำเภอห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ ์อำเภอสามชัยและและอำเภอกุฉินารายณ์ 

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  535,043 ไร่ หรือร้อยละ 12.32 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย  

 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันเทศ แตงโม พริก และไร่ร้าง 

มีเนื้อที่ 34,697 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  360,418 ไร่ หรือร้อยละ 8.31 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  279,818 ไร่ หรือร้อยละ 6.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอหนองกุงศรี 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  58,848 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด  

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  9,834  ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 (4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 3,835 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เปน็แปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลงเอกชนขนาดเล็ก 

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ 

หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า ตีนเป็ด กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 8,083 ไร่ หรือร้อยละ 

0.19 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 34,741 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

พุทรา และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 25,090 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พันธุ์มะม่วงที่นยิมปลูก 

ได้แก่ พันธุ์มหาชนก เป็นต้น ปลูกเป็นแปลงใหญ่ โดยส่วนมากปลูกมันสำปะหลังแซมระหว่างแถวใน

ขณะที่มะม่วงยังเล็ก หรือปลูกเป็นสวนหลังบ้าน 

 (2) พุทรา (A409)  มีเนื้อที่  3,664 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอคำม่วง  
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  (3) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม  ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  ลิ้นจี่  มะม่วงหิมพานต์  

น้อยหน่า  กล้วย  มะขาม  ลำไย   ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน ชมพู่  ลางสาด ลองกอง มะนาว ไม้ผลเมือง

หนาว มะขามเทศ แก้วมังกร  ส้มโอ มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  5,987 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,832 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เสาวรส พืชสมุนไพร หวาย แคนตาลูป หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อม

โทรม   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 21,651 ไร่ หรือร้อยละ 0.51

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์มีการผลิตปศุสัตว์มากพอสมควร การเลี้ยงโคจะมีอยู่ 

2 ประเภท คือ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงโคนม ส่วนการเลี้ยงสุกรจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์ม

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 22 ไร่ ได้แก่ บัว และผักบุ้ง  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  19,429 ไร่ หรือร้อยละ  0.46 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง 

มีเนื้อที่  10,092  8,457 และ  880 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 0.20 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

การทำการประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์มาก คือการเลี้ยงปลา และการ

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงกนัมากในเขตอำเภอยางตลาด  

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  231 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.17.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   538,831 ไร ่ หร ือร ้อยละ 12.41 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  360,329 ไร่ 

หรือร้อยละ 8.30 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานแห่งชาติภูพาน เขตห้ามล่า

สตัว์ป่าลำปาว และป่าสงวนแห่งชาติอีกหลายแห่ง 

 2.17.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  262,304 ไร่ หรือร้อยละ  6.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
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 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  75,702 ไร่ หรือร้อยละ 1.74 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  186,602 ไร่ หรือร้อยละ 4.30 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนลำปาว  

 2.17.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ 109,898 ไร่ หรือร้อยละ 2.54 ของ 

เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ พื้นที่ลุ่มที่ เหมืองแร่ร้าง บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ ซึ่งทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า

สลับ ไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  

8,216  89,209  6,386  109  1,391  2,857  1,173 และ  351  ไร่ หรือร้อย 0.19 2.06 0.15 0.00 

0.03 0.07 0.03 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 17  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  287,592         6.62  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 31,828  0.73 

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 187,541  4.32 

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 61                   -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 41,187  0.95 

U401 สนามบิน 286  0.01 

U403 สถานีขนส่ง   13                   -    

U404 ท่าเรือ 70                   -    

U405 ถนน 6,239  0.14 

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  150                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   12,560  0.29 

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 3,042  0.07 

U600 สถานที่ร้าง  35                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  865               0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 755  0.02 

U603 สุสาน ป่าช้า   801               0.02  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  337               0.01  

U700 สนามกอล์ฟร้าง 10                   -    

U701 สนามกอล์ฟ 1,812               0.04  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  3,143,091       72.39  

A1 พื้นที่นา 1,520,275           35.01  

A100 นาร้าง    27,525  0.63 

A101 นาข้าว 1,486,494  34.24 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 191                   -    

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 354  0.01 

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 49                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 121                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 5,541  0.13 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2  พืชไร่  1,184,492           27.29  

A200 ไร่ร้าง   32,517  0.75 

A202 ข้าวโพด 291               0.01  

A203 อ้อย  614,761  14.16 

A204 มันสำปะหลัง   535,034  12.32 

A209 ถั่วเหลือง 32                   -    

A210 ถั่วลิสง 338  0.01 

A220 แตงโม   1,505  0.04 

A229 พริก   14                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  360,418            8.31  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 4,538  0.11 

A301 ไม้ยืนต้นผสม   633               0.01  

A302 ยางพารา   279,818  6.44 

A303 ปาล์มน้ำมัน   9,834  0.23 

A304 ยูคาลิปตัส   58,848  1.36 

A305 สัก   3,835               0.09  

A307 สนประดิพัทธ์  65                   -    

A308 กระถิน 19                   -    

A309 ประดู ่  1,108  0.03 

A314 หม่อน   681  0.02 

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 936  0.02 

A322 กฤษณา  36                   -    

A323 ตะกู 67                   -    

A4  ไม้ผล  34,741            0.77  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 601               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   1,065                   -    

A403 ทุเรียน 146                   -    

A405 มะพร้าว   244  0.01 
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A406 ลิ้นจี่   15                   -    

A407 มะม่วง   25,090  0.58 

A408 มะม่วงหิมพานต์   30                   -    

A409 พุทรา   3,664  0.08 

A410 น้อยหน่า   115                   -    

A411 กล้วย   1,857  0.04 

A412 มะขาม   478  0.01 

A413 ลำไย    206               0.01  

A414 ฝรั่ง   189                   -    

A415 มะละกอ  259  0.01 

A420 ลางสาด ลองกอง 469               0.01  

A422 มะนาว   213               0.01  

A424 มะขามเทศ 10                   -    

A426 แก้วมังกร   52                   -    

A427 ส้มโอ 38                   -    

A406 ลิ้นจี่   15                   -    

A407 มะม่วง   25,090  0.58 

A408 มะม่วงหิมพานต์   30                   -    

A409 พุทรา   3,664  0.08 

A5  พืชสวน  1,832            0.04  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 40                   -    

A502 พืชผัก   1,192  0.03 

A503 ไม้ดอกไม้ประดับ 56                   -    

A511 หวาย   136                   -    

A512 แคนตาลูป 15                   -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 68                   -    

A515 เห็ด 325               0.01  
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ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  21,651            0.51  

A700 โรงเรือนร้าง 66                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   4,273  0.1 

A702 โรงเรอืนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 16,817  0.39 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  277  0.01 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  218  0.01 

A8  พืชน้ำ  22               -    

A803 บัว 22                  -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   19,429            0.45  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  880  0.02 

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 10,092  0.23 

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  8,457               0.20  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  231            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 231              0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 538,831       12.41  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   70                   -    

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   48,702  1.12 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   52,726  1.22 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   360,329               8.30  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   102                   -    

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   76,902  1.77 

W  พื้นที่น้ำ  262,304         6.04  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 42,588  0.98 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 33,114  0.76 

W201 อ่างเก็บน้ำ  151,229  3.48 

W202 บ่อน้ำในไร่นา   25,965  0.6 

W203 คลองชลประทาน  9,408  0.22 

 



152 

 

ตารางที่ 17  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  109,898         2.54  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   8,216  0.19 

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 89,209  2.06 

M201 พื้นที่ลุ่ม 6,386  0.15 

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 109                   -    

M302 บ่อลูกรัง    1,391               0.03  

M304 บ่อดิน  2,857               0.07  

M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 20                   -    

M402 พื้นที่ดินถล่ม 41                   -    

M403 ที่หินโผล่   45                   -    

M405 พื้นที่ถม    1,173               0.03  

M701 ที่ทิ้งขยะ       351               0.01  

รวมทั้งหมด 4,341,716      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่ 
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2.18 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,803,744 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 523,593 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.71 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,854,887 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.33 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
810,717 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W)  มีเนื้อที่ 370,179  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.45 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่  244,368 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 18 และตารางที่ 18) ดังนี ้
 2.18.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 523,593 ไร่ หรือร้อยละ 7.71 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถ านี

คมนาคม พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 73,901 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ ตัวอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ 

อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล 

อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท 

อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน อำเภอซำสูง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้าน

แฮด และอำเภอโนนศิลา มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและแหล่งการค้า ประกอบด้วย บ้านเรือน 

อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

 2) หมู ่บ ้าน (U2) มีเน ื ้อที ่  295,342 ไร ่ หร ือร ้อยละ 4.35 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 291,536 ไร่ หรือร้อยละ 4.29 ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ มีการตั้งหมู่บ้านเป็นหย่อมในพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบหรือพื้นที่ดอน 

บริเวณบ้านมักจะปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ พืชผักหรือมีไม้ยืนต้นด้ังเดิมอยู่ และพบว่ามีหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร

ร้าง มีเนื้อที่ 3,806 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 97,104 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มีเนื้อที่ 96,974 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 

ของเนื้อที่จังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยลัยมงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง ค่ายติณลสูลานนท์ สำนักงานเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง มีเนื้อที่ 130 ไร่ 
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 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 13,466 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้ อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน (ท่าอากาศยานขอนแก่น) สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ถนน และ

ทางรถไฟ เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 31,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 29,624 ไร่ หรือร้อยละ 0.44  ได้แก่ โรงงานน้ำตาลมิตรภูวี

ยง อำเภอหนองเรือ บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง โรงงานแป้งมัน 

โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงสีข้าว และบริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  

มีเนื้อที่ 1,972 ไร่ หรือร้อยละ 0.03  ได้แก่ ลานมันโชคประเสริฐ ไชโยซื้อไม้ยูคา สถานีขนถ่ายอ้อย เป็น

ต้น และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 340 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ได้แก่ โรงงานร้าง บริษัทร้าง เป็นต้น

 6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 9,553 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4,739 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สวนสัตว์

ขอนแก่น สวนพฤษศาสตร์เมืองพล สวนน้ำเขาสวนกวาง สวนอาหาร สวนสุขภาพ สนามกีฬา เป็นต้น 

โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ 1,927 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด สุสาน ป่าช้า 1,529 ไร่ หรื อ

ร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด สถานีบริการน้ำมัน 1,271 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ปั๊มน้ำมันปตท. บางจาก พีที เอสโซ่ LPG และสถานที่ร้าง 87 ไร่ ได้แก่ ปั๊มน้ำมันร้าง เป็นต้น  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 2,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ สนามกอล์แคนคูณ สนามกอล์ฟแอนด์ไดร์ฟภูมิเมืองพล กรีนวิวกอล์ฟคลับ 

สิงห์พาร์คกอล์ฟคลับ และบีไบร์ไดรฟกอล์ฟ เป็นต้น   

 2.18.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,854,887 ไร่ หรือร้อยละ 71.33 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 2,547,354 ไร่ หรือร้อยละ 37.43 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

ที่สุดในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื้อที่ 2,458,746 ไร่ หรือร้อยละ 36.14 ของ

เนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 47,717 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มี

เนื้อที่ 15,057 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด โดยเป็นนาปีอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก พบปลูกมากที่

อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล อำเภอน้ำพอง อำเภอบ้านไผ่ อำเภอหนองเรือ 

อำเภอแวงน้อย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ  ตามลำดับ และยังมีพื้นที่นาที่มีการปลูก



155 

 

พืชตามหลังจากการทำนาแล้ว พืชที่ปลูก เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันสำปะหลัง ปอเทือง แตงโม 

พืชผัก และมะเขือเทศ มีเนื้อที่ 25,834 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,928,125 ไร่ หรือร้อยละ 28.32 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ที่

สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 1,309,860 ไร่ หรือร้อยละ 19.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

อ้อยโรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัด พบปลูกมากที่อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง 

อำเภอกระนวน อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง และอำเภอมัญจาคีรี ตามลำดับ 

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 589,716 ไร่ หรือร้อยละ 8.67ของเนื้อที่

จังหวัด พบปลูกมากที่อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเมือง

ขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอกระนวน ตามลำดับ 

 (3) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 18,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (ภ) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด สับปะรด ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  

ถั ่วลิสง ปอแก้ว ปอกระเจา ข้าวไร่ มันเทศ แตงโม ขิง มะเขือเทศ พริก มีเนื ้อที่ รวม 10,541 ไร่  

หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 283,975 ไร่ หรือร้อยละ 4.17 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น  

ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 147,640  ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกมากที่อำเภอมัญจาคีรี ส่วนใหญ่เป็นแปลงปลูกของสวนป่ามัญจาคีรี อำเภอน้ำพอง และอำเภอ

เมืองขอนแก่น ตามลำดับ 

 (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 116,449  ไร่ หรือร้อยละ 1.71 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกมากที่อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ ตามลำดับ   

 (3) สัก (A305) มีเนื้อที่ 7,782 ไร่ หรือร้อยละ  0.11 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก

มากที่อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู ตามลำดับ    

 (4) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 3,740  ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบปลูกมากที่อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู และอำเภอเขาสวนกวาง ตามลำดับ   

 (5) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา กระถิน ประดู่ หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อ

การค้า ตีนเป็ด และตะกู มีเนื้อที่ 6,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อม

โทรม มีเนื้อที่ 2,005 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 42,678 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่สำคัญ 

ได้แก่ ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย มะขาม ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 26,234 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด    

พบปลูกมากที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเมืองขอนแก่น ตามลำดับ  

 (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 7,836 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด    

เป็นการปลูกไม้ผลหลายชนิดอยู่ด้วยกัน และพบแปลงปลูกอินทผลัม โดยพบแปลงปลูกอินทผลัมมากที่

อำเภอหนองสองห้อง อำเภอชุมแพ อำเภอน้ำพอง ตามลำดับ 

 (3) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 1,922 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกมากที่อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ ตามลำดับ 

 (4) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 1,841 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกมากที่อำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอเมืองขอนแก่น ตามลำดับ 

 (5) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 1,595 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก

มากที่อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ ตามลำดับ 

 (6) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า 

ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ มีเนื้อที่  2,387 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 

และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 863 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 12,898 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชสวนผสม พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น หวาย แคนตาลูป หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อม

โทรม โดยพบพืชผักมากที่สุด มีเนื้อที่ 12,501 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูกมากที่

อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู ตามลำดับ 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 26,492 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 

ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ และปลูก

หญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงไก่ พบมากที่อำเภอ

เมืองขอนแก่น โดยฟาร์มไก่ที่สำคัญได้แก่ ฟาร์มไก่ไข่-ขอนแก่น1 ฟาร์มไก่ไข่-ชุมแพ3 ตั้งอยู่ที่อำเภอชุม

แพ โรงเรือนเลี้ยงสุกร พบมากที่อำเภอบ้านไผ่ โดยมีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่สำคัญ ได้แก่ ชัยสิทธิ์ฟาร์ม วิศิษ

ฟาร์ม เรืองศิริฟาร์ม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ เป็นต้น และโรงเรือนร้าง  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  12,473 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 
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โดยพบสถานที่เพาะเลี้ยงปลามากที่สุด มีเนื้อที่ 11,297 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

ที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ ตามลำดับ  

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  892 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

 2.18.3 พืน้ที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 810,717 ไร่ หรือร้อยละ 11.92 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าพรุ

สมบูรณ์ ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้ อที่ 469,783 

ไร่ หรือร้อยละ 6.91 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่อำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภออุบลรัตน์ 

ตามลำดับ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบ ได้แก่ ประดู่ ตีนนก รกฟ้า เหียง พลวง เต็ง แดง ตะแบกนา มะค่า และมี

ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่รวก ปรงป่า และหญ้าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีอุทยานแห่งชาติ

ที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผามาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง  

 2.18.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 370,179 ไร่ หรือร้อยละ 5.45 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) มีเนื้อที่ 167,125 ไร่ หรือร้อยละ 2.46 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 73,413 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ 

แม่น้ำชี ลำพังชู ลำน้ำพอง และหนอง บึง ทะเลสาบ 93,712 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของเนื้อที่จังหวัด ที่

สำคัญได้แก่ หนองโอก อำเภอ น้ำพอง บึงแก่นน้ำตอน อำเภอเมืองขอนแก่น บึงกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี 

หนองกองแก้ว อำเภอชนบท บึงละหานนา อำเภอแวงน้อย และกุดละว้า อำเภอบ้านไผ่ เป็นต้น 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) มีเนื้อที่ 203,054 ไร่ หรือร้อยละ 2.99 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ 155,136 ไร่ หรือร้อยละ 2.28 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ 

หรือชาวบ้านเรียกว่า เขื่อนพองหนีบ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของ

จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื ้นที ่อำเภออุบลรัตน์ อำเภอหนองเรือ และอำเภอภูเวียง เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์ น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่ดีที่สุดของภาคอีสาน บ่อน้ำในไร่นา 

42,519 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัด และคลองชลประทาน 5,399 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

 2.18.5 พื้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 244,368  ไร่ หรือร้อยละ 3.59 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นาเกลือ และที่ทิ้ง

ขยะ 
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 1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่ 197,428 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 31,662 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด ทุ่งหญ้าสลับไม้

พุ่ม/ไม้ละเมาะ 165,766 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่ 18,278 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่

อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอหนองเรือ อำเภอน้ำพอง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน 

ตามลำดับ 

 3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ 9,587 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย เหมืองแร่ 43 ไร่ บ่อลูกรัง 2,022 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด บ่อทราย162 ไร่ 

บ่อดิน 2,344 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด และเหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 5,016 ไร่ หรือร้อยละ 

0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (M4) ) มีเนื้อที่ 17,589 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย พื้นที่กองวัสดุ 170 ไร่ ที่หินโผล่ 11,151 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นพื้นที่

เบ็ดเตล็ดที่พบมากที่สุดในพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  พบมากที่อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชุมแพ และอำเภอเวียง

เก่า ตามลำดับ และพื้นที่ถม 6,268 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) นาเกลือ (M501) มีเนื้อที่  832  ไร่ หรือร้อยละ0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบที่ตำบล

หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ได้แก่ บ่อกะถิน ซึ่งเป็นแหล่งทำเกลือสินเธาว์แบบพ้ืนบ้าน 

 6) ที่ทิ้งขยะ (M701) มีเนื้อที่ 654 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่

อำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล และอำเภอหนองเรือ ตามลำดับ 
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ตารางที่ 18  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 523,593 7.71 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 73,901 1.09 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดนิจัดสรรร้าง 3,806 0.06 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 291,536 4.29 
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 130 - 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 96,974 1.43 
U401 สนามบิน 1,605 0.02 
U402 สถานีรถไฟ 194 - 
U403 สถานีขนส่ง   203 - 
U405 ถนน 8,782 0.13 
U406 ทางรถไฟ 2,682 0.04 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 340 0.01 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   29,624 0.44 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,972 0.03 
U601 สถานที่ร้าง 87 - 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4,739 0.07 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,927 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า   1,529 0.02 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 1,271 0.02 
U701 สนามกอล์ฟ 2,291 0.03 

A พื้นที่เกษตรกรรม 4,854,887 71.33 
A1 พื้นที่นา 2,547,354 37.43 

A100 นาร้าง    15,057 0.22 
A101 นาข้าว 2,458,746 36.14 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 340 - 
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 77 - 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 302 - 
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 24,205 0.36 
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 22 - 
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ 26 - 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 677 0.01 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 47,717 0.70 
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2 พืชไร่ 1,928,125 28.32 

A200 ไร่ร้าง   18,008 0.26 
A201 พืชไร่ผสม 557 0.01 
A202 ข้าวโพด 4,926 0.07 

A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว 12 - 
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง 14 - 

A203 อ้อย 1,309,860 19.25 
A204 มันสำปะหลัง 589,716 8.67 
A205 สับปะรด 24 - 
A206 ยาสูบ 132 - 
A208 ถั่วเขียว 24 - 
A209 ถั่วเหลือง 1,369 0.02 
A210 ถั่วลิสง 304 - 
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา 16 - 
A216 ข้าวไร่ 114 - 
A219 มันเทศ 239 - 
A220 แตงโม 1,869 0.03 
A222 ขิง 144 - 
A224 มะเขือเทศ 62 - 
A229 พริก 735 0.01 
A3 ไม้ยืนต้น 283,975 4.17 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 2,005 0.03 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 3,827 0.06 
A302 ยางพารา 116,449 1.71 
A303 ปาล์มน้ำมัน 3,740 0.05 
A304 ยูคาลิปตัส 147,640 2.17 
A305 สัก 7,782 0.11 
A306 สะเดา 212 -- 
A308 กระถิน 54 - 
A309 ประดู่   582 0.01 
A314 หม่อน   1,020 0.02 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 512 0.01 
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A319 ตีนเป็ด 10 - 
A323 ตะกู 142 - 
A4 ไม้ผล 42,678 0.64 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 863 0.01 
A401 ไม้ผลผสม 7,836 0.12 
A402 ส้ม 36 - 
A403 ทุเรียน 78 - 
A405 มะพร้าว 255 - 
A407 มะม่วง 26,234 0.39 
A408 มะม่วงหิมพานต์   18 - 
A409 พุทรา 471 0.01 
A410 น้อยหน่า 23 - 
A411 กล้วย 1,841 0.03 
A412 มะขาม 1,922 0.03 
A413 ลำไย 1,595 0.02 
A414 ฝรั่ง 529 0.01 
A415 มะละกอ 38 - 
A416 ขนุน 26 - 
A422 มะนาว   503 0.01 
A426 แก้วมังกร 333 0.01 
A427 ส้มโอ 77 - 
A5 พืชสวน 12,898 0.18 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 61 - 
A501 พืชสวนผสม 13 - 
A502 พืชผัก 12,501 0.18 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 112 - 
A504 องุ่น 11 - 
A511 หวาย   11 - 
A512 แคนตาลูป 37 - 
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 137 - 
A515 เห็ด 15 - 
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 26,492 0.39 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 14,649 0.22 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 4,604 0.07 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 5,666 0.08 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,341 0.02 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   12,473 0.19 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 974 0.02 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 202 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 11,297 0.17 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 892 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 892 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 810,717 11.92 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   203 - 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   163,205 2.40 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   105,016 1.54 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   469,783 6.91 
F401 ป่าพรุสมบูรณ์ 999 0.02 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   26 - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 71,485 1.05 
W พื้นที่น้ำ 370,179 5.45 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 73,413 1.08 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 93,712 1.38 
W201 อ่างเก็บน้ำ 155,136 2.28 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 42,519 0.63 
W203 คลองชลประทาน 5,399 0.08 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 244,368 3.59 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   31,662 0.47 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 165,766 2.44 
M201 พื้นที่ลุ่ม 18,278 0.27 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 5,016 0.07 
M301 เหมืองแร่ 43 - 
M302 บ่อลูกรัง 2,022 0.03 
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M303 บ่อทราย 162 - 
M304 บ่อดิน 2,344 0.04 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 170 - 
M403 ที่หินโผล่ 11,151 0.16 
M405 พื้นที่ถม    6,268 0.09 
M501 นาเกลือ 832 0.01 
M701 ที่ทิ้งขยะ       654 0.01 

รวมทั้งหมด 6,803,744      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่ 

2.19 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 319,004 ไร่ หรือร้อยละ 3.98 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,487,533 ไร่ หรือร้อยละ 56.22 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
2,699,505 ไร่ หรือร้อยละ 33.79 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 216,873 ไร ่หรือร้อยละ 2.71 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 263,514 ไร่  หรือร้อยละ 3.30 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 19 และตารางที่ 19) ดังนี ้
 2.19.1  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ทั้งหมด 319,004 ไร่ หรือร้อยละ 3.98 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรรร้าง หมู่บ้าน สถานที่ราชการและ

สถาบันต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับ

ซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกอล์ฟ ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสถานที่ร้าง ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้  

 1)  ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น และแหล่งการค้าของตัว

อำเภอต่าง ๆ มีเนื้อที่ 29,364 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองชัยภูมิ  

อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอ
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บำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ 

อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ 

 2)  หมู ่บ ้าน (U2) มีเน ื ้อที ่  227,467 ไร ่ หร ือร้อยละ 2.84 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย หมู่บ้านจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 345 ไร่ และหมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่  227,122 ไร่  ซึ่งเป็น

ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปนอกจากตัวเมือง มักกระจายกันอยู่บนโคกเนินที่สูงที่แวดล้อมไปด้วยที่ลุ่มต่ำที่ใช้เป็น

แหล่งเพาะปลูกและที่เก็บน้ำ ด้วยเหตุนี้รูปแบบชุมชนในจังหวัดชัยภูมิจึงมีลักษณะเป็นกระจุกรวมกันอยู่

อย่างหนาแน่น 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 30,798 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์ราชการ หน่วยงานของรัฐ วัด และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้

ยังพบสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง มีเนื้อที่ 57 ไร ่

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 2,677 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด มีระบบ

คมนาคมที่สำคัญ คือ สนามบิน มีเนื้อที่ 115 ไร่  และถนน มีเนื้อที่ 2,562 ไร่   

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  22,488 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ที่สามารถจำแนกขอบเขตได้ในมาตรา

ส่วนของแผนที่ 1: 25,000 ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 135 ไร่ โรงงานอุตสาหกรรม 14,361 

ไร่ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัด  เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานในลักษณะการแปรรูป

ผลผลิตทางด้านการเกษตรเบื้องต้น และส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ 

โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานอัดเม็ดมันสำปะหลั ง โรงงาน

น้ำตาล โรงสีข้าว โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตช้ินไม้สับ นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า เพื่อ

สนองความต้องการของตลาดภายในท้องถิ่น รวมทั้งลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  7,992 ไร่  

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 5,994 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ร้าง 234 ไร่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,520 ไร่ ได้แก่ สวนสาธารณะ 

สนามกีฬา และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 2,276 

ไร่สุสานและป่าช้า 1,477 ไร่ และสถานีบริการน้ำมัน 487 ไร่  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเน้ือที่ 215 ไร่  

 2.19.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,487,533 ไร่ หรือร้อยละ  56.22 ของเนื้อที่

จังหวัด  ประกอบด้วย  
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 1) นาข้าว (A1) มีเนื ้อที ่  1,624,610 ไร่ หรือร้อยละ 20.37 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย นาร้าง 9,271 ไร่ และนาข้าว 1,569,678 ไร ่พนัธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ กข6 ขาวดอกมะลิ 

105 กข15  และกข10  โดยส่วนมากปลูกข้าวเจ้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนข้าวเหนียวนิยมปลูกน้อยเพราะ

ใช้ในการบริโภคเท่านั้น นอกจากนี้มีการปลูกพืชฤดูแล้งตามหลังทำนา ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง 

ยาสูบ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันแกว แตงโม พริก เผือก พืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ มีเนื้อที่ 34,780 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด นอกจากนี้ยังพบว่ามีการทำนาในพื้นที่ลุ่ม 10,881 ไร่ หรือร้อยละ 

0.14 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 2,498,611 ไร่ หรือร้อยละ 31.30  ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ที่มี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ คือ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด 

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่  1,288,356 ไร่ หรือร้อยละ  16.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ

อำเภอหนองบัวแดง ซึ่งพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิต 2 โรง งาน

ใหญ่  คือ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ตั้งอยู่ที่อำเภอภูเขียว โรงงานน้ำตาลระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์  

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 1,142,212 ไร่ หรือร้อยละ 14.30 ของเนื้อที่

จังหวัด พบพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระ

เหว และอำเภอบำเหน็จณรงค์  

 (3) ไร่ร้าง (A201)   มีเนื้อที่ 35,446 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (4) สับปะรด (A205)   มีเนื้อที่  18,760 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพ้ืนที่ปลูกมากในอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอแก้งคร้อ 

 (5) ข้าวโพด (A202)   มีเนื้อที่ 11,834  ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบพื้นที่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอจัตุรัส อำเภอคอนสาร และอำเภอ

บำเหน็จณรงค ์

 (6)  พืชไรอ่ื่น ๆ มีเนื้อที่รวม 980 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืช

ไร่ผสม 533 ไร่ ยาสูบ 40 ไร่ ถั่วเหลือง 29 ไร่ ปอแก้ว ปอกระเจา 41 ไร่ มันแกว 17 ไร่ แตงโม 34 ไร่ 

กะหล่ำปลี 47 ไร่ และพริก 201 ไร่  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 278,625 ไร่ หรือร้อยละ 3.50 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้นที่

สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และสัก  
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 (1) ยางพารา (A302)  มีเนื้อที่ 180,891 ไร่ หรือร้อยละ 2.27 ของเนื้อที่จังหวัด 

(ภาพที่  เป็นพืชที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางกระจายทั่วจังหวัด แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเมือง

ชัยภูมิ อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304)  มีเนื้อที่ 72,645 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่จังหวัด 

ยูคาลิปตัสมีปลูกทุกอำเภอ แหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ   อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอ

คอนสวรรค ์

 (3) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A301)  มีเนื้อที่ 6,686 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

 (4) สัก (A305)  มีเนื้อที่ 6,210 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พบพื้นที่

ปลูกกระจายทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเทพสถิต อำเภอภูเขียว และอำเภอคอนสาร 

 (5) ปาล์มน้ำมัน (A303)  มีเนื ้อที ่  5,202  ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด  เป็นพืชที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางกระจายทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอ

เกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร และอำเภอเทพสถติ   

 (6) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ มีเนื ้อที ่รวม 6,991 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที ่จังหวัด  

ประกอบไปด้วย ไม้ยืนต้นผสม 758 ไร่ สะเดา  669 ไร่ สนประดิพัทธ์ 90 ไร่ กระถิน 88 ไร่ ประดู่ 43 ไร่ 

กาแฟ  84 ไร่ หม่อน 3,269 ไร่ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 1,342 ไร่ หมาก 638 ไร่ และตีนเป็ด 10 ไร่  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 61,028 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่สำคัญ 

ได้แก่ มะม่วง และมะขาม  

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 25,546 ไร่   หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเมืองชัยภูมิ และ

อำเภอเทพสถิต 

  (2) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 17,178 ไร่   หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอคอนสาร และอำเภอ

เกษตรสมบูรณ ์

  (2) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 4,023 ไร่   หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอคอนสาร และอำเภอ

เกษตรสมบูรณ ์
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  (3) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 3,972 ไร่   หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่

ปลูกกระจายอยู่ทัว่จงัหวัด  

  (4) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่รวม 7,862 ไร่   หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 865 ไร่ ไม้ผลผสม  2,947 ไร่ ส้ม 471 

ไร่ ทุเรียน 297 ไร่ เงาะ 32 ไร่ มะพร้าว 1,143 ไร่  ลิ้นจี่ 128 ไร่ มะม่วงหิมพานต์ 21 ไร่ พุทรา 99 ไร่ 

น้อยหน่า 224 ไร่ ฝรั่ง 245  ไร่ มะละกอ 128 ไร่ ขนุน  225 ไร่ ชมพู่ 12 ไร่ มะนาว 201 ไร่ มะขามเทศ 

222 ไร่ แก้วมังกร 383 ไร่ ส้มโอ 2,447 ไร่ ละมุด 37 ไร่ มะปราง มะยงชิด 82 ไร่ และมะไฟ ละไม 86

ไร ่

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,469 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นพื้นที่ปลูก

พืชสวนผสม 24 ไร่ พืชผัก 1,159 ไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ  104 ไร่ พริกไทย 21 ไร่ เสาวรส 13 ไร่ พืช

สมุนไพร 71 ไร่ หน่อไม้ฝรั่ง 55 ไร่ และเห็ด 22 ไร่  

 6) ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 13,378 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อ

ที่จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่โรงเรือนร้าง 382 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,193 ไร่ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 

และม้า 4,885 ไร่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 3,999 ไร่ และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,919 ไร ่

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 113 ไร่ ประกอบด้วย พืชน้ำผสม 36 ไร่ และบัว 77 ไร่ 

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 8,538 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของ 

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 775 ไร่ และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7,763 ไร ่

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 1,161 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อ

ที่จังหวัด เป็นการทำเกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม 

 2.19.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,699,505 ไร่ หรือร้อยละ 33.79 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย  

 1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่รวม 949,322 ไร่ หรือร้อยละ 11.88 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 942,655 ไร่ หรือร้อยละ 11.80 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู 6,667 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของ

จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู

เขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าผาผึ้ง 

 2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่รวม 1,734,652 ไร่ หรือร้อยละ 21.72 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 1,453,223 ไร่ หรือร้อยละ 18.20 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าผลัดใบรอสภาพ
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ฟื้นฟู 281,429 ไร่ หรือร้อยละ 3.52 ของเนื้อที่จังหวัด โดยจะกระจายตัวทั่วจังหวัด และมีพื้นที่บางส่วน

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติ

ไทรทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าผาผึ้ง 

 3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 15,531 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าปลูก

สมบูรณ์  9,653 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 5,878 ไร่ หรือ 

ร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด โดยกระจายตัวทั่วจังหวัด และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติไทรทอง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  

 2.19.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  216,873 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของเนื้อที่จังหวัด โดยกระจายอยู่

ทั่วจังหวัด ประกอบด้วย  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่รวม 128,505 ไร่ หรือร้อยละ 1.60 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบไปด้วย แม่น้ำ ลำคลอง 78,643 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำหลักที่

สำคัญ คือ ลำน้ำชี ลำน้ำพรม ลำน้ำประทาว ลำน้ำคันฉู ลำน้ำชีลอง ลำน้ำสามหมอ ลำน้ำเชิญ และลำ

น้ำกล่ำ  ส่วนหนอง บึง ทะเลสาบ  มีเนื้อที่ 49,862 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งกระจาย

ตัวอยู่ทั่วจังหวัด โดยมีบึงที่สำคญั ได้แก่ บึงละหาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ ้น ซึ ่งกระจายตัวอยู่ทั ่วจังหวัด ได้แก่ บ่อน้ำในไร่นา มีเนื ้อที่ 

88,368 ไร่ หรือร้อยละ 1.11  ของเนื้อที่จังหวัด คลองชลประทาน  มีเนื้อที่ 5,387 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 

ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ 44,702 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนที่สำคัญ 

คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ ที่ใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและเกษตรกรรม และบ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 38,279 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.19.5 พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 263,514 ไร่ หรือร้อยละ 3.30 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด  

ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 65,720 ไร่ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 154,561 ไร่  ไผ่ป่า ไผ่หนาม 

1,983 ไร่ พื้นที่ลุ่ม 16,488 ไร่  เหมืองเก่า และบ่อขุดเก่า 425 ไร่ บ่อลูกรัง 1,816 ไร่ บ่อดิน 2,434 ไร่ 

พื้นที่กองวัสดุ 19 ไร่ พื้นที่ถม 2,182 ไร่ ที่หินโผล่ 17,509 ไร่ นาเกลือ 81 ไร่ และที่ทิ้งขยะ 336 ไร่ โดย

พื้นที่เบ็ดเตล็ดจะมีสภาพพ้ืนที่เป็นไม้ละเมาะมากที่สุด ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด
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ตารางที่ 19  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  319,004         3.98  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 29,364               0.37  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 345                   -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 227,122               2.84  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 57                   -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 30,741               0.38  

U401 สนามบิน 115                   -    

U405 ถนน 2,562               0.03  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  135                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   14,361               0.18  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 7,992               0.10  

U600 สถานที่ร้าง  234                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,520               0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 2,276               0.03  

U603 สุสาน ป่าช้า   1,477               0.02  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  487               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 216                   -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  4,487,533       56.22  

A1 พื้นที่นา 1,624,610  20.37 

A100 นาร้าง    9,271               0.12  

A101 นาข้าว 1,569,678             19.66  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 2,036               0.03  

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง   22,703               0.28  

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 1,031               0.01  

A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 6,044               0.08  

A101+A218 นาข้าว+มันแกว 10                   -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 73                   -    

A101+A229 นาข้าว+พริก 579               0.01  
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A236 นาข้าว+เผือก 16 0 

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 2,255               0.04  

A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ 33                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 10,881               0.14  

A2  พืชไร่  2,498,611           31.30  

A200 ไร่ร้าง   35,446               0.44  

A201 พืชไร่ผสม   495               0.01  

A201+A502 พืชไร่ผสม+พืชผัก 38                   -    

A202 ข้าวโพด 13,035               0.17  

A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก 38                   -    

A203 อ้อย  1,288,261             16.13  

A204 มันสำปะหลัง   1,142,119             14.30  

A205 สับปะรด   18,770               0.25  

A206 ยาสูบ 40                   -    

A209 ถั่วเหลือง    29                   -    

   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา  41                   -    

A218 มันแกว 17                   -    

A220 แตงโม   34                   -    

A223 กะหล่ำปล ี 47                   -    

A229 พริก   201                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  278,625            3.50  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 6,686               0.08  

A302 ยางพารา   180,891               2.27  

A303 ปาล์มน้ำมัน   5,202               0.07  

A304 ยูคาลิปตัส   72,645               0.91  

A305 สัก   6,210               0.08  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   758               0.01  

 



173 

 

ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A306 สะเดา   669               0.01  

A307 สนประดิพัทธ์  90                   -    

A308 กระถิน 88                   -    

A309 ประดู ่ 43                   -    

A312 กาแฟ   84                   -    

A314 หม่อน   3,269               0.04  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 1,342               0.02  

A317 หมาก 638               0.01  

A319 ตีนเป็ด 10                   -    

A4  ไม้ผล  61,028            0.75  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 865               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   2,947               0.04  

A402 ส้ม   471               0.01  

A403  ทุเรียน 297                   -    

A404 เงาะ   32                   -    

A405 มะพร้าว   1,143               0.01  

A406 ลิ้นจี่   128                   -    

A407 มะม่วง   25,546               0.33  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 21                   -    

A409 พุทรา   99                   -    

A410 น้อยหน่า   224                   -    

A411 กล้วย   3,972               0.05  

A412 มะขาม   17,178               0.22  

A414 ฝรั่ง   245                   -    

A415 มะละกอ  128                   -    

A416 ขนุน   225                   -    

A413 ลำไย    4,023               0.05  
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A418 ชมพู่  12                   -    

A422 มะนาว   201                   -    

A423 ไม้ผลเมืองหนาว 14                   -    

A424 มะขามเทศ  222                   -    

A426 แก้วมังกร   383                   -    

A427 ส้มโอ 2,447               0.03  

A428 ละมุด 37                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 82                   -    

A430 มะไฟ ละไม 86                  -    

A5  พืชสวน  1,469            0.02  

A501 พืชสวนผสม 24 0 

A502 พืชผัก   1,159               0.02  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 104                   -    

A505 พริกไทย 21                   -    

A507 เสาวรส 13                   -    

A509 พืชสมุนไพร 71                   -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 55                   -    

A515 เห็ด 22                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  13,378            0.16  

A700 โรงเรือนร้าง 382                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   2,193               0.03  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 4,885               0.06  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  3,999               0.05  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  1,919               0.02  

A8  พืชน้ำ  113               -    

A802 กก 36                   -    

A803 บัว   77                   -    
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   8,538            0.11  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  775               0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7,763               0.10  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  1,161            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,161               0.01  

F  พื้นที่ปา่ไม้  2,699,505       33.79  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   6,667               0.08  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   942,655             11.80  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   281,429               3.52  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,453,223             18.20  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   5,878               0.07  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   9,653               0.12  

W  พื้นที่นำ้  216,873         2.71  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 78,643               0.98  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 49,862               0.62  

W201 อ่างเก็บน้ำ  44,702               0.56  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   38,279               0.48  

W203 คลองชลประทาน  5,387               0.07  

M  พื้นที่เบ็ดเตลด็  263,514         3.30  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   65,720               0.82  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 154,561               1.94  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 1,983               0.02  

M201 พื้นที่ลุ่ม 16,402               0.21  

M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด 35                   -    

M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง  11                   -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 425               0.01  

M302 บ่อลูกรัง 1,816 0.02 
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ตารางที่ 19  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M304 บ่อดิน 2,434 0.03 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 19 - 
M403 ที่หินโผล่ 17,509 0.22 
M405 พื้นที่ถม    2,182 0.03 
M501 นาเกลือ 81 - 
M701 ที่ทิ้งขยะ       336 - 

รวมทั้งหมด 7,986,429      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ 

2.20 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดนครพนม  มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,445,418  ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 202,124 ไร่ หรือร้อยละ 5.87 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,319,566 ไร่ หรือร้อยละ 67.33 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ปา่ไม้ (F) มี
เนื้อที่  544,544 ไร่  หรือร้อยละ 15.80 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 224,420 ไร่ หรือร้อยละ 
6.51 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 154,764 ไร ่หรือร้อยละ 4.49 ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 20 และตารางที่ 20) ดังนี ้
 2.20.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 202,124 ไร่ หรือร้อยละ 5.87 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื ้อที่ 13,891 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองนครพนม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม อำเภอศรีสงคราม อำเภอ

นาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร   อำเภอนาแก 

อำเภอธาตุพนม 
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 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 112,795 ไร่ หรือร้อยละ 3.27 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 47,552 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 21,838 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง ท่าเรือ และถนน เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 4,041 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 3,463  และ 508 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.10 และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 70 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 2,007 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.20.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,319,566 ไร่ หรือร้อยละ 67.33 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,598,311 ไร่ หรือร้อยละ 46.39 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,574,500 ไร่ หรือร้อยละ 45.70 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 6,184 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 4,092 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด ยาสูบ 

ถั่วลิสง มันแกว แตงโม มะเขือเทศ พริก พืชสวนผสม พืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น มีเนื้อที่ 

13,535 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 143,629 ไร่ หรือร้อยละ 4.17 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย มัน

สำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  114,469 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าโพนสวรรค์ อำเภอปลาปาก และอำเภอวัง

ยาง  
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  (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 13,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง และอำเภอ

โพนสวรรค์  

  (3) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 4,676 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์  

  (4) ยาสูบ (A206) มีเนื้อที่ 4,351 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขต อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอท่าอุเทน 

 (5) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม มะเขือเทศ พริก และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 

7,000 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  557,315 ไร่ หรือร้อยละ 16.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่  480,980 ไร่ หรือร้อยละ 13.96 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอ

นาแก อำเภอธาตุพนม และอำเภอศรีสงคราม  

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  55,649 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด  

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  15,295  ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่

จังหวัดส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 (5) สัก (A305) มีเนื้อที่ 2,451 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เป็นแปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลงเอกชนขนาดเล็ก 

 (6) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม กระถิน ประดู่ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี 

กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 2,940 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 7,371 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ลิ้นจี่ 

มะม่วง และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่  2,561 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

 (2) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่  1,497 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
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 (3) ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อที่ 1,024 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด   ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองนครพนม 

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ เงาะ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์  กล้วย  มะขาม  ลำไย   

ฝรั่ง ขนุน กระท้อน มังคุด มะนาว แก้วมังกร  ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

มีเนื้อที่  2,289 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 5,569 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นาหญ้า หวาย และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 4,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.12

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  3,025 ไร่ หรือร้อยละ  0.09 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 

และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่  17 2,747 14   และ  247 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.08 

0.00 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  201 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.20.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   544,544 ไร ่ หร ือร ้อยละ 15.80 ของเนื ้อที ่จ ัง หวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  335,023 ไร่ 

หรือร้อยละ 9.72 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอุทยานแห่งชาติภูลังกา 

 2.20.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดนครพนมมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  224,420 ไร่ หรือร้อยละ  6.51 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  128,618 ไร่ หรือร้อยละ 3.73 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  95,802 ไร่ หรือร้อยละ 2.78 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.20.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ 154,764 ไร่ หรือ   ร้อยละ  4.49 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับ ไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่
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ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  8,013  36,215  96,384  51  

577  338  661  1,180  1,385  68  6,570 2,259  802 และ  261  ไร่ หรือร้อย 0.23 1.05 2.80 

0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.00 0.19 0.07 0.02 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 20  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 202,124       5.87 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 13,891 0.40 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 112,795 3.27 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ    47,552 1.38 
U401 สนามบิน     6,196 0.18 
U405 ถนน 15,642 0.45 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง     70 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม      3,463 0.10 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 508 0.02 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ       634               0.02    
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์     433 0.01 
U603 สุสาน ป่าช้า       642           0.02 
U605 สถานีบริการน้ำมัน     153           0.01 
U701 สนามกอล์ฟ 145 - 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,319,566     67.33 
A1 พื้นที่นา    1,598,311 46.39 

A100 นาร้าง    4,092 0.12 
A101 นาข้าว     1,574,500 45.70 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด         668               0.02    
A101+A202/A502 นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก 53 - 

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 10,749 0.31 
A101+A206/A229 นาข้าว+ยาสูบ/พริก 61 - 

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 30 - 
A101+A218 นาข้าว+มันแกว 286 0.01 
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 13 - 
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ 382 0.01 
A101+A229 นาข้าว+พริก 608 0.02 

A101+A229/A502 นาข้าว+พริก/พืชผัก 21 - 
A101+A501 นาข้าว+พืชสวนผสม 19 - 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก    617 0.02    
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ 28 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 6,184 0.18 
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2 พืชไร่ 143,629        4.17 

A200 ไร่ร้าง     1,711 0.05 
A202 ข้าวโพด     3,397           0.10 
A203 อ้อย 13,133 0.38 
A204 มันสำปะหลัง   114,469 3.32 
A205 สับปะรด           4,676               0.13    
A206 ยาสูบ 4.351 0.13 
A220 แตงโม 1,590 0.05 
A224 มะเขือเทศ 29 - 
A229 พริก       273               0.01    
A3 ไม้ยืนต้น   557,315         16.18 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,347 0.04 
A301 ไม้ยืนต้นผสม     780           0.02 
A302 ยางพารา 480,980 13.96 
A303 ปาล์มน้ำมัน     15,295              0.45   
A304 ยูคาลิปตัส     55,649              1.62    
A305 สัก     2,451               0.07    
A308 กระถิน     56 - 
A309 ประดู่     16 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า   277 0.01 
A318 จามจุร ี       57 - 
A322 กฤษณา    273              0.01    
A323 ตะกู    134 - 
A4 ไม้ผล   7,371         0.21 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 377           0.01 
A401 ไม้ผลผสม      2,561           0.07 
A404 เงาะ         63 - 
A405 มะพร้าว 66 - 
A406 ลิ้นจี่      1,024 0.03    
A407 มะม่วง    1,497 0.04 
A408 มะม่วงหิมพานต์       171               0.01    
A411 กล้วย   465 0.01 
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A412 มะขาม   562 0.02 
A413 ลำไย   202 0.01 
A414 ฝรั่ง 21 - 
A416 ขนุน 11 - 
A417 กระท้อน 25 - 
A419 มังคุด   23 - 
A422 มะนาว   140              0.01    
A426 แก้วมังกร    65 - 
A427 ส้มโอ     55 - 
A428 ละมุด 15 - 
A429 มะปราง มะยงชิด       28 - 
A5 พืชสวน 5,569         0.16 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม     27 - 
A502 พืชผัก     5,429 0.16 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ     20 - 
A510 นาหญ้า       20 -- 
A511 หวาย     73 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,145         0.12 

A700 โรงเรือนร้าง       82 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์    2,649 0.08 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 245 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 465 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 704 0.02 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3,025 0.09 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 247 0.01 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 17 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,747 0.08 
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 14 - 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 201         0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 201         0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 544,544 15.80 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู           8,671               0.25   
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   128,422 3.73 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   71,669 2.08 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์        335,023 9.72 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์    759 0.02 
W พื้นที่น้ำ 224,420 6.51 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 100,349 2.91 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 28,269 0.82 
W201 อ่างเก็บน้ำ 72,154 2.10 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 21,463 0.62 
W203 คลองชลประทาน 2,185 0.06 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 154,764 4.49 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   8,013 0.23 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 36,215 1.05 
M201 พื้นที่ลุ่ม 96,384 2.80 

M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย 51 - 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 577 0.02 
M301 เหมืองแร่    338 0.01 
M302 บ่อลูกรัง 661 0.02 
M303 บ่อทราย       1,180           0.03 
M304 บ่อดิน    1,385           0.04 
M401 พื้นที่กองวัสดุ         68 - 
M403 ที่หินโผล่      6,570            0.19   
M405 พื้นที่ถม    2,259           0.07 
M601 หาดทราย 802 0.02 
M701 ที่ทิ้งขยะ             261           0.01 

รวมทั้งหมด 3,445,418      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่ 
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2.21 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,808,727 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 1,024,128 ไร่ หรือร้อยละ 8.00 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 8,761,130 ไร่ หรือร้อยละ 68.39 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่
ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  2,180,500 ไร่  หรือร้อยละ 17.02 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 327,350 
ไร่ หรือร้อยละ 2.56 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 515,619 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 
ของเนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 21 และตารางที่ 21) 
ดังนี ้
 2.21.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 1,024,128 ไร่ หรือร้อยละ 8.00 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 72,273 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่

จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบด้วยชุมชนหนาแน่น อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ และ

สถาบันต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ลักษณะอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ความ

สูงต่ำของอาคารที่อยู่อาศัยลดหลั่นกัน มีถนนสายหลักผ่านย่านตัวเมืองเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น ปริมาณ

พืชพรรณปกคลุมน้อยกว่าสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง 

อำเภอคง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอจักราช อำเภอโชคชัย อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย อำเภอโนน

สูง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง 

อำเภอชุมพวง อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอหนองบุญมาก 

อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเทพารักษ์ อำเภอโนนแดง อำเภอเมือง

ยาง อำเภอพระทองคำ อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา และอำเภอเฉลิมพระเกียรต์ิ 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง และหมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 

596,478 ไร่ หรือร้อยละ 4.66 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยกระจายตัวเป็นจุด ๆ 

ห่างกันตามแนวถนนที่เชื่อมต่อกันทั่วไปทั้งหมู่บ้าน มีไม้ยืนต้นไม้ผลปลูกแทรกอยู่บริเวณของบ้านแต่ละ

หลัง ซึ่งพบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ประกอบไปด้วย สถานที่ราชการและ

สถาบันต่าง ๆ ร้าง และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มี เนื้อที่ 161,180 ไร่ หรือร้อยละ 1.26  
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ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 24,306 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง ถนน และทางรถไฟ  

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) คือพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมใน

การผลิตทางด้านอุตสาหกรรมทั้งเป็นแหล่งรับซื้อวัสดุ เบื้องต้น รวมถึงดำเนินการผลิตจนครบวงจร 

ประกอบไปด้วยพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งถนนในเขต ลานตาก บ่อน้ำทิ้ง เป็นต้น มีเนื ้อที่ 

85,167 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด ประกอบไปด้วย พื ้นที ่อุตสาหกรรมร้าง นิคม

อุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โรงงาน

อุตสาหกรรม  และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

 6) สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (U6) คือพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นอกเหนือจาก 

U1-U5 และ U7 ที่มีขนาดใหญ่ และเห็นเด่นชัดแยกจากตัวเมืองและย่านการค้า (U1) หรือหมู่บา้น (U2)  

มีเนื้อที่ 73,833 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วย สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า  และสถานีบริการน้ำมัน  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 10,891 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก

ในอำเภอปากช่อง  อำเภอสีคิ้ว และอำเภอเมืองนครราชสีมา 

 2.21.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 8,761,130 ไร่ หรือร้อยละ 68.39 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่ง

เป็นการใช้ที่ดินที่มากที่สุดของจังหวัด 

 1) พื้นที ่นา (A1) มีเนื ้อที ่ 3,805,719 ไร่ หรือร้อยละ 29.70 ของเนื ้อที่ จังหวัด 

ประกอบด้วยนาร้าง  9,290 ไร่ นาข้าว 3,778,314 ไร่ และพื ้นที ่ลุ่ มที ่มีการปลูกข้าวในฤดูแล้ง 

(M201+A101) 18,115 ไร่ พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอตอนเหนือของของ

จังหวัด  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 4,239,956 ไร่ หรือร้อยละ 33.07 ของเนื้อที่จังหวัด โดยพืชไร่

เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ มันสำปะหลัง มีเนื้อที่  2,467,149 ไร่ หรือร้อยละ 19.26 ของจังหวัด 

พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ รองลงมา ได้แก่  อ้อย มีเนื้อที่ 1,228,381 ไร่ หรือร้อยละ 9.59 ของ

จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ และข้าวโพด มีเนื้อที่ 523,719 ไร่ หรือร้อยละ 4.08 ของจังหวัด 

พบกระจายตัวมากอยู่ในบริเวณทศิตะวันตกของจังหวัด บริเวณอำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอ
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เทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งบริเวณที่ปลูกพืชไร่นั้นจะมีการ

หมุนเวียนสลับเปลี่ยนชนิดพืชปลูกในทุกปี 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 381,966 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 ของเนื้อที่จังหวัด โดยไม้ยืน

ต้นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ยูคาลิปตัส มีเนื้อที่ 235,034 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของจังหวัด  

พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอปะปนอยู่กับบริเวณที่ปลูกพืชไร่ รองลงมา ได้แก่  ยางพารา มีเนื้อที่ 

104,739 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของจังหวัด พบมากในอำเภอเสิงสาง อำเภอพิมาย และอำเภอลำทะเมนชัย  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 172,702 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของเนื้อที่จังหวัด โดย  ไม้ผล

เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ มะม่วง มีเนื้อที่ 59,928 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของจังหวั ด รองลงมา 

ได้แก่  น้อยหน่า มีเนื้อที่ 27,264 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของจังหวัด และไม้ผลผสม มีเนื้อที่ 24,876 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.19 ของจังหวัด พบมากในอำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสูงเนิน 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 32,196 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จั งหวัด โดยพืชสวน

เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ พืชผัก มีเนื้อที่ 24,876 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของจังหวัด พบมาก

บริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอเสิงสาง รองลงมา ได้แก่  

ไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ 3,623 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของจังหวัด พบมากบริเวณอำเภอปากช่อง  

อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอหนองบุญมาก และพื้นที่ปลูกองุ่น มีเนื้อที่ 1,903 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ

จังหวัด พบมากในอำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว  

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 91,964 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 

ของเนื้อที่จังหวัด พบมากบริเวณอำเภอปากช่อง   

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 52 ไร่ ได้แก่ บัว พบในอำเภอวังน้ำเขียว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 51 ไร่ มีเนื้อที่ 21,328 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 

ของเนื้อที่จังหวัด โดยพื้นที่ที่มากที่สุด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา พบกระจายตัวในทุกอำเภอ  

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 15,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.12ของ

เนื้อที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ที่มากที่สุด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา พบกระจายตัวในทุกอำเภอ  

 2.21.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 2,180,500 ไร่ หรือร้อยละ 17.02 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งเป็นการ

ใช้ที่ดินเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด ประกอบไปด้วย 

 1) ป่าไม่ผลัดใบ (F1) มีเนื้อที่ 1,277,218 ไร่ หรือร้อยละ 9.97 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบบริเวณทิศใต้ของจังหวัด รอยต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  
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2,387 ไร่ และป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 1,274,831 ไร่ ซึ่งอยู่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยาน

แห่งชาติทับลาน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง  

 2) ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ 639,401 ไร่ หรือร้อยละ 4.99 ของเนื้อที่จังหวัด พบบริเวณ

ทิศใต้ ทิศตะวันตกของจังหวัด รอยต่อกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และกระจายตัวอยู่ทุกอำเภอ 

ประกอบด้วยป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  247,197 ไร่ และป่าผลัดใบสมบูรณ์  392,204 ไร่ 

 3) ป่าปลูก (F5) มีเนื้อที่ 263,881 ไร่ หรือร้อยละ 2.06 ของเนื้อที่จังหวัด พบในอำเภอ

ปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 

ได้แก่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ประกอบด้วยป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู  1,040  ไร่ และป่าปลูก

สมบูรณ์  262,840 ไร่ 

 2.21.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 327,350 ไร่ หรือร้อยละ 2.56 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วย 

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ  (W1) มีเนื้อที่ 143,110 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบไปด้วย แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 87,887 ไร่ และหนอง บึง ทะเลสาบ 55,223 ไร่ 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) มีเนื้อที่ 184,240 ไร่ หรือร้อยละ 1.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

โดยมีอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่แหล่งน้ำที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่ 128,452 ไร่ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาด

ใหญ่จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำลำมูลบน  

อ่างเก็บน้ำลำแซะ และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 45 แหล่ง และอ่างเก็บน้ำ

ขนาดเล็ก 309 แหล่ง รองลงมาได้แก่ บ่อน้ำในไร่นา 45,725 ไร่ และคลองชลประทาน 10,063 ไร่ 

 2.21.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 515,619 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ

ไปด้วย ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 366,461 ไร่ พื้นที่ลุ ่ม 85,041 ไร่ เหมืองแร่และบ่อขุด 27,572 ไร่  

นาเกลือ 18,449 ไร่ ซึ่งพบมากบริเวณอำเภอโนนไทย อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนสูง อำเภอบัว ใหญ่ 

และอำเภอพิมาย ที่ทิ้งขยะ 675 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 17,421 ไร่ 
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ตารางที่ 21  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,024,128       8.00 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 72,273              0.57 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 1,218              0.01 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 595,260              4.65 
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 731              0.01 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 160,449              1.25 
U401 สนามบิน 1,801              0.01 
U402 สถานีรถไฟ 28 - 
U403 สถานีขนส่ง   129 - 
U405 ถนน 21,048 0.17 
U406 ทางรถไฟ 1,300             0.01    
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 1,231              0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 4,200              0.03 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   67,674              0.53 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 12,062              0.09 
U600 สถานที่ร้าง 2,710              0.02 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 25,678              0.20 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 41,516              0.32 
U603 สุสาน ป่าช้า   1,693              0.01 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 2,236              0.02 
U701 สนามกอล์ฟ 10,891              0.09 

A พื้นที่เกษตรกรรม 8,761,130      68.39 
A1 พื้นที่นา 3,805,719          29.70 

A100 นาร้าง    9,290              0.07 
A101 นาข้าว     3,777,727 29.49 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 88 - 
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 223 - 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 276 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 18,115              0.14 

A2 พืชไร่ 4,239,956          33.07 
A200 ไร่ร้าง   17,075              0.13 
A201 พืชไร่ผสม   264 - 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A202 ข้าวโพด 519,292              4.05 

A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง 4,367              0.03 
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง 45 - 
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน 14 - 

A203 อ้อย 1,228,377              9.59 
A204 มันสำปะหลัง   2,468,516            19.27 

A204+A220 มันสำปะหลัง+แตงโม 95 - 
A205 สับปะรด   16 - 
A208 ถั่วเขียว 236 - 
A210 ถั่วลิสง   172 - 
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง 11 - 
A218 มันแกว 13 - 
A219 มันเทศ   334 - 
A220 แตงโม 408 - 
A223 กะหล่ำปลี 15 - 
A224 มะเขือเทศ 240 - 
A228 ทานตะวัน 488 - 
A229 พริก 1,273              0.01 
A236 เผือก 75 - 
A3 ไม้ยืนต้น 381,966           3.00 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 508  
A301 ไม้ยืนต้นผสม 6,106              0.05 
A302 ยางพารา 104,739              0.82 
A303 ปาล์มน้ำมัน 14,831              0.12 
A304 ยูคาลิปตัส 235,034              1.84 
A305 สัก 11,452              0.09 
A306 สะเดา   3,222              0.03 
A307 สนประดิพัทธ์ 331 - 
A308 กระถิน 389 - 
A309 ประดู่   871              0.01 
A312 กาแฟ   160 - 
A314 หม่อน   1,102              0.01 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 1,847              0.02 
A317 หมาก   608 - 
A318 จามจุร ี 53 - 
A319 เปล้า 63 - 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 83 - 
A322 กฤษณา 182 - 
A323 ตะกู 397 - 
A4 ไม้ผล 172,702           1.36 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,085              0.01 
A401 ไม้ผลผสม 24,876              0.19 
A402 ส้ม   42 - 
A403 ทุเรียน 2,218              0.02 
A404 เงาะ   324 - 
A405 มะพร้าว 5,160              0.04 
A406 ลิ้นจี่   1,566              0.01 
A407 มะม่วง 59,928              0.47 
A408 มะม่วงหิมพานต์   156 - 
A409 พุทรา   1,088              0.01 
A410 น้อยหน่า   27,264              0.21 
A411 กล้วย   14,338              0.11 
A412 มะขาม 9,684              0.08 
A413 ลำไย 3,336              0.03 
A414 ฝรั่ง 920              0.01 
A415 มะละกอ 2,053              0.02 
A416 ขนุน 4,052              0.03 
A417 กระท้อน 995              0.01 
A418 ชมพู่   118 - 
A420 ลางสาด ลองกอง 15 - 
A422 มะนาว   808              0.01 
A423 ไม้ผลเมืองหนาว 198 - 
A424 มะขามเทศ 3,739              0.03 
A426 แก้วมังกร 6,484              0.05 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A427 ส้มโอ 343 - 
A428 ละมุด 741              0.01 
A429 มะปราง มะยงชิด 966              0.01 
A430 มะไฟ ละไม 29 - 
A431 ทับทิม 126 - 
A5 พืชสวน 32,175 0.24 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 1,117              0.01 
A501 พืชสวนผสม   66 - 
A502 พืชผัก 24,836              0.19 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 3,623              0.03 
A504 องุ่น   1,903              0.02 
A505 พริกไทย 35 - 
A506 สตรอเบอรี่   113 - 
A507 เสาวรส 102 - 
A509 พืชสมุนไพร 72 - 
A510 นาหญ้า 10 - 
A512 แคนตาลูป 184 - 
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 67 - 
A515 เห็ด 28 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 91,964           0.73 

A700 โรงเรือนร้าง 1,155              0.01 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 28,222              0.22 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 29,062              0.23 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 27,623              0.22 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 5,902              0.05 
A8 พืชน้ำ 52 - 

A803 บัว   52 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   21,328           0.16 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,227              0.01 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 19,672              0.15 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 124 - 
A905 ฟาร์มจระเข้   305 - 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 15,247           0.12 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 15,247           0.12 
F พื้นที่ป่าไม้ 2,180,500      17.02 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   2,387              0.02 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   1,274,831              9.95 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   247,197              1.93 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   392,204              3.06 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   1,041              0.01 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 262,840              2.05 
W พื้นที่น้ำ 327,350        2.56 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 87,887              0.69 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 55,223              0.43 
W201 อ่างเก็บน้ำ 128,452              1.00 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 45,725              0.36 
W203 คลองชลประทาน 10,063              0.08 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 515,619        4.03 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   77,709              0.61 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 288,937              2.26 
M201 พื้นที่ลุ่ม 83,621              0.65 

M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย 1,420              0.01 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 3,975              0.03 
M301 เหมืองแร่    2,708              0.02 
M302 บ่อลูกรัง 904              0.01 
M303 บ่อทราย    12,780              0.10 
M304 บ่อดิน 7,205              0.06 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 124 - 
M402 พื้นที่ดินถล่ม 16 - 
M403 ที่หินโผล่ 242 - 
M405 พื้นที่ถม    17,039              0.13 
M500 นาเกลือร้าง 9,398              0.07 
M501 นาเกลือ 9,051              0.07 
M701 ที่ทิ้งขยะ       675              0.01 
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ตารางที่ 21  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M501 นาเกลือ 9,051              0.07 
M701 ที่ทิ้งขยะ       675              0.01 

รวมทั้งหมด 12,808,727      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที่ จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,727 ไร่ 

2.22 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,691,091  ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 113,689 ไร่ หรือร้อยละ 4.22 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่2,081,390  ไร่ หรือร้อยละ 77.36 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อ
ที่ 161,113 ไร่ หรือร้อยละ 5.93 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 167,858  ไร่ หรือร้อยละ 6.23 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 167,041 ไร่ หรือร้อยละ 6.21 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 22 และตารางที่ 22) ดังนี ้
 2.22.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 113,689 ไร่ หรือร้อยละ 4.22 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 

สถานีขนส่ง ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 10,605 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอศรี

วิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 66,585 ไร่ หรือร้อยละ 2.48 ของ

เนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 23,930 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 6,425 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

สถานีขนส่ง และถนน  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 4,722 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้ อทางการเกษตร มีเนื้อที่  

24 ไร่ 4,620 ไร่ และ 78 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.17 และร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  ตามลำดับ 

 6) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 1,422 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน   

 2.22.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,081,390 ไร่ หรือร้อยละ 77.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 616,791 ไร่ หรือร้อยละ 22.94 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 588,620 ไร่ หรือร้อยละ 21.87 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 8,231 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 14,535 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่จังหวัด 

และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยาสูบ แตงโม พืชผัก และ

ไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ 5,405 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 19,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย  

มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

  (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  10,636 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากในอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย 

อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง 

 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 2,662 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยปลูกมากในอำเภอโซ่พิสัย อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง 

 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด สัปปะรด ยาสูบ แตงโม ขิง พริก และ

ไร่ร้าง เป็นต้น มีเนื้อที่ 6,061 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  1,437,101 ไร่ หรือร้อยละ 53.40 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  1,308,208  ไร่ หรือร้อยละ 48.61 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  70,767 ไร่ หรือร้อยละ 2.63 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

 (3) ปาลม์น้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 55,577 ไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก ประดู่ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า เปล้า 

กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 2,549 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 4,355 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน 

เงาะ กล้วย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 2,031 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ 

 (2) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่ 848 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาดและอำเภอโซ่พิสัย 

 (3) เงาะ (A404)  มีเน้ือที่  466 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอปากคาด และอำเภอบึงโขงหลง 

 (4) ทุเรียน (A403) มีเนื ้อที ่ 279 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื ้อที ่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา และ

อำเภอบึงโขงหลง 

 (5) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ 

ขนุน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว แก้วมังกร มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  

714 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,051 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ ไม้ประดับ นาหญ้า หวาย และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม โดยพืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 923 

ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด 



199 

 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 877 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลีย้งสุกร และโรงเรือนร้าง 

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 32 ไร่ ได้แก่ บัว 

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  1,824 ไร่ หรือร้อยละ  0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ร้าง มีเนื ้อที ่  44 ไร่ 1,682 ไร่ และ 98 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.06 และ 0.00 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

ตามลำดับ  

 2.22.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  161,113 ไร่ หรือร้อยละ 5.98 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 42,172 

ไร่ 917 ไร่ 117,945 ไร่ และ 79 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 0.03 4.38 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.22.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  167,858 ไร่ หรือร้อยละ  6.23 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  120,811 ไร่ หรือร้อยละ 4.49 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  47,047 ไร่ หรือร้อยละ 1.74 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.22.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 167,041 ไร่ หรือ ร้อยละ  6.21 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่าไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง 

บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่ 22,457 ไร่ 106,328 ไร่ 581 ไร่ 

28,954 ไร่ 97 ไร่ 118 ไร่ 49 ไร่ 1,055 ไร่ 110 ไร่ 4,281 ไร่ 2,898 ไร่ และ 110 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 

3.95 0.02 1.08 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.16 0.11 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 22  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  113,689         4.22  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 10,605               0.39  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 66,585               2.48  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 23,930               0.89  

U403 สถานีขนส่ง   53                   -    

U405 ถนน 6,372               0.24  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  24                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   4,620               0.17  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 78                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  322               0.01  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 920               0.03  

U603 สุสาน ป่าช้า   36                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  144               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,081,390 77.36 

A1 พื้นที่นา 616,791 22.94 

A100 นาร้าง    14,535 0.54 

A101 นาข้าว 588,620 21.87 

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 235 0.01 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 127 0.01 

A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+ยาสูบ 432 0.02 

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 2,007 0.08 

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 62 - 

A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก 952 0.04 

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 481 0.02 

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 1,109 0.04 

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 8,231 0.31 
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ตารางที่ 22  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2  พืชไร่  19,359            0.73  

A200 ไร่ร้าง   1,246               0.05  

A201 พืชไร่ผสม   2,856               0.11  

A202 ข้าวโพด 619               0.02  

A203 อ้อย  2,662               0.10  

A204 มันสำปะหลัง   10,636               0.40  

A205 สับปะรด   233               0.01  

A206 ยาสูบ  826               0.03  

A220 แตงโม   268               0.01  

A222 ขิง 13                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  1,437,101           53.40  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 340               0.01  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   853               0.03  

A302 ยางพารา   1,308,208             48.61  

A303 ปาล์มน้ำมัน   55,577               2.07  

A304 ยูคาลิปตัส   70,767               2.63  

A305 สัก   725               0.03  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 567               0.02  

A322 กฤษณา  64                   -    

A4  ไม้ผล  4,355            0.16  

A401 ไม้ผลผสม   2,031               0.08  

A402 ส้ม   19                   -    

A403  ทุเรียน 279               0.01  

A404 เงาะ   467               0.02  

A405 มะพร้าว 39                   -    

A406 ลิ้นจี่ 10                   -    

A407 มะม่วง   203               0.01  

A411 กล้วย   864               0.03  
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   ตารางที่ 22  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A412 มะขาม   62                   -    

A413 ลำไย    158               0.01  

A414 ฝรั่ง  20                   -    

A419 มังคุด 73                   -    

A420 ลางสาด ลองกอง  12                   -    

A422 มะนาว   79                   -    

A426 แก้วมังกร  16                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 23                   -    

A5  พืชสวน  1,051            0.04  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 10                   -    

A502 พืชผัก   923               0.04  

A510 นาหญ้า 36                   -    

A511 หวาย   82                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  877            0.03  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   558               0.02  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 263               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  20                   -    

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  36                   -    

A8 พืชน้ำ 32 - 
A803 บัว   32 - 
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   1,824            0.06  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  98                   -    

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 44                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,682               0.06  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 161,113         5.98  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   42,172               1.57  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   917               0.03  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   117,945               4.38  
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   ตารางที่ 22  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   79                   -    

W  พื้นที่น้ำ  167,858         6.23  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 58,959               2.19  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 61,852               2.30  

W201 อ่างเกบ็น้ำ  33,182               1.23  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   13,505               0.50  

W203 คลองชลประทาน  360               0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตลด็  

              

167,041         6.21  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   22,457               0.84  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 106,328               3.95  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 581               0.02  

M201 พื้นที่ลุ่ม 28,753               1.07  

M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม 204               0.01  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 97                   -    

M302 บ่อลูกรัง    118               0.01  

M303 บ่อทราย    49                   -    

M304 บ่อดิน  1,055               0.04  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 110                   -    

M403 ที่หินโผล่   4,281               0.16  

M405 พื้นที่ถม    2,898               0.11  

M701 ที่ทิ้งขยะ       110                   -    

รวมทั้งหมด        2,691,091      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,691,091 ไร่ 
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2.23 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,451,178 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 476,892 ไร่ หรือร้อยละ 7.40 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่4,983,271 ไร่ หรือร้อยละ 77.25 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  
619,364 ไร่ หรือร้อยละ 9.59 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 269,471 ไร่ หรือร้อยละ 4.18 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 102,180 ไร่ หรือร้อยละ 1.58 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 23 และตารางที่ 23) ดังนี ้
 2.23.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 476,892 ไร่ หรือร้อยละ 7.40 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน  

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 27,491 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย 22 อำเภอ  คือ อำเภอนาโพธ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง อำเภอ

แคนดง อำเภอสตึก อำเภอคูเมืองอำเภอบ้านด่าน อำเภอห้วยราช อำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมือง

บุรีรัมย์ อำเภอกระสัง อำเภอหนองหงศ์ อำเภอชำนิ อำเภอหนองกี่ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอโนน

สุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 329,436 ไร่ หรือร้อยละ 5.10 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และมีหมู่บ้าน 

ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 202 ไร่ 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 64,404 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 35,264 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของเนื้อที ่จังหวัด 

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน ถนน และทางรถไฟ เป็นต้น 

 5) ย่านอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 15,945 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 14,659 และ 1,184 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.23  และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 102 ไร่   
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 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 4,352 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรมแรมเกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสถานที่ร้าง 

 2.23.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  4,983,271 ไร่ หรือร้อยละ 77.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 3,208,085 ไร่ หรือร้อยละ 49.27 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 3,196,567 ไร่ หรือร้อยละ 49.55 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 3,252 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 4,197 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั ่วจังหวัด และยังมีพื ้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลั งการทำนาด้วย เช่น 

ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง และพืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 4,069 ไร่หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 1,173,147 ไร่ หรือร้อยละ 18.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 676,674 ไร่ หรือร้อยละ 10.49 ของเน้ือที่จังหวัด อ้อย 

โรงงานถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกมากในเขต เกือบทุกอำเภอในจังหวัด

บุรีรัมย ์

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  480,908 ไร่ หรือร้อยละ 7.46 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 (3) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 1,544 ไร่หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอ อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอแคนดงและอำเภอคูเมือง 

 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ยาสูบ ถัวเขียว ถั่วลิสง งา มันเทศ แตงโม มะเขือเทศ  

พริก และข้าวสาลี มีเนื้อที่ 1,134 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 12,887 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  564,614 ไร่ หรือร้อยละ 8.75 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส  สัก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
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 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 406,177 ไร่ หรือร้อยละ 6.30 ของเนื้อที ่ทั้ง

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกมากอยู่ในอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภประโคนชัย 

อำเภอลำปลายมาศ อำเภอคูเมือง อำเภอสตึก และอำเภอบ้านกรวด 

 (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  124,685 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด 

 (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  10,374  ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่

จังหวัดส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด และ

อำเภอโนนดินแดง 

 (4) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่ 9,878 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

กระจายอยู่ทั่วจังหวัด 

 (5) สัก (A305) มีเนื้อที่ 5,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอหนองกี่ อำเภอประคำ อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอประโคนชัย 

 (6) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม สะเดา กระถิน ประดู่  หม่อน 

ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่รวม 7,868 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 16,807 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

กล้วย ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 8,887 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด    

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

 (2) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 2,606 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที ่จังหวัด    

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

 (3) ลำไย (A413)  มีเนื้อที่  2,463 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

 (2) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 1,111 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายทั่วจังหวัด 

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา มะขาม 

ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน  มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด  และไม้ผลผสม มีเนื้อที่  1,316 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลร้าง เสื่อมโทรม มีเนื่อที่ 424 ไร่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 
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 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 2,938 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชสวนผสม พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ องุ่น เสาวรส พืชสมุนไพร นาหญ้า  แคนตาลูป หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 12,052 ไร่ หรือร้อยละ 0.19

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการผลิตปศุสัตว์พอสมควร การเลี้ยง

สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) จะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มขนาดเล็ก ส่วนมากเลี้ยงในอำเภอหนองกี่ อำเภอ

หนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอเมืองบุรีรัมย์  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  5,328 ไร่ หรือร้อยละ  0.08 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่  210  3,971  และ 1,147 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.06  และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

ตามลำดับ    

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่ 300 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.23.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  619,364 ไร่ หรือร้อยละ 9.59 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกรอ

สภาพฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  359,302 ไร่ หรือร้อยละ 5.57 

ของเนื้อที่จังหวัด มีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่งด้วยกันคือ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นส่วนหนึ่งใน

เทือกเขาพนมดงรัก ตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันออกยาวไปทางทิศตะวันตก โดยครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด 

ได้แก่ สระแก้ว และบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติตาพระยาได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้ มี พระ

ราชกฤษฏีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบล

จันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง 

ตำบลลำนางรอง กิ่งอำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตา

จง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และป่าตาพระยา ในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตา

พระยา จังหวัดสระแก้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2539 เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 82 และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  อยู่ในเขตอำเภอปะคำ โนน

ดินแดง 

 2.23.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  269,471 ไร่ หรือร้อยละ  4.18 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
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 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที ่ 128,244 ไร่ หรือร้อยละ 1.99 ของเนื้อที่จังหวัด แม่น้ำมูล  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกำแพง 

แล้วไหลผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตอำเภอพุทไธสง อำเภอคู

เมือง กิ่งอำเภอแดนดง และอำเภอสตึก แล้วไหลผ่านเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด

อุบล แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตร  แม่น้ำมูลในช่วงที่ไหลผ่าน

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ กับจังหวัดสุรินทร์ ลำปลายมาศ   มีต้นกำเนินจาก

เทือกเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไหลเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตอำเภอปะคำ ในช่วงฤดูฝนลำปลาย

มาศมีปริมาณน้ำมาก ไหลผ่านบ้านหนองหว้า อำเภอนางรอง ที่บ้านโคกมักตับ อำเภอหนองกี่ มีลำไทร

โยงไหลมาบรรจบ ที่อำเภอปลายมาศ มีลำนางรองและลำปะเทียไหลมาบรรจบ ทำให้ลำปลายมาศมี

ขนาดใหญ่ขึ้น มีน้ำเอ่อล้นฝั่งในฤดูฝนทุกปี แต่ในฤดูแล้งลำปลายมาศจะขาดน้ำเป็นช่วง ๆ ลำปลายมาศ

มีความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ลำนางรอง  มีต้นกำเนินจากบริเวณเทือกเขาสันกำแพง ที่รอยต่อ

จังหวัดบุรีรัมย์ กับจังหวัดสระแก้ว แล้วไหลผ่านอำเภอโนนดินแดง มีเขื่อนลำนางรอง ซึ่งเป็นเขื่อนกัก

เก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ จากนั้นลำนางรองไหลผ่านอำเภอละหานทรายไปบรรจบลำจังหัน

ในเขตอำเภอปะคำ แล้วไหลเข้าสู่อำเภอนางรอง มีลำน้ำเล็ก ๆ หลายสายจากเขาอังคารไหลมาบรรจบ 

ช่วงนี้ลำน้ำมีความกว้างประมาณ ๘ เมตร แล้วไหลผ่านอำเภอชำนิ จากนั้นได้ไหลเข้าสู่ที่ราบ 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  141,227 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของเนื้อที่จังหวัด ขื่อนลำนางรอง  เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อ

ความมั่นคงตามพระราชดำริ เขื ่อนลำนางรองเป็นเขื ่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื ่อนสำหรับชม

ทัศนียภาพ ที่สันเขื่อนมีหินลอย (หินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็นก้อนและแผ่น สีสันแบ่งกันเป็นชั้นๆสวย 

งาม ซึ่งได้นำออกไปกองไว้กันน้ำเซาะสันเขื่อน 

 2.23.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ทั้งสิ้น 102,180 ไร่ หรือร้อยละ 1.58  

ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ พื้นที่ลุ ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ถม และที่ทิ ้งขยะ มีเนื้อที่  

12,933  51,400  24,978  735  3,956  774 114  2,504  4,436 และ  285  ไร่ หรือร้อยละ  0.02  

0.08  0.38  0.01  0.06  0.01  0.00  0.04  0.07 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 23  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ์ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

U 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

              

476,892         7.40  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 27,491               0.43  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 202                   -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 329,234               5.10  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 64,404               1.00  

U401 สนามบิน 2,549               0.04  

U405 ถนน 32,311               0.50  

U406 ทางรถไฟ 404 0.01 

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 102 - 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   14,659               0.23  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,184               0.02  

U600 สถานที่ร้าง 95                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  2,629               0.04  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 669               0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   327               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  632               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  4,983,271       77.25  

A1 พื้นที่นา 3,208,085           49.73  

A100 นาร้าง    4,197               0.07  

A101 นาข้าว 3,196,567             49.55  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 97                   -    

A101+A203 นาข้าว+อ้อย 1,584               0.03  

A101+A204 นาข้าว+มันสำประหลัง 2,194               0.03  

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 107                   -    

A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 14                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 73                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 3,252               0.05  
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A2  พืชไร่  1,173,147           18.18  

A200 ไร่ร้าง 12,887               0.20  

A201 พืชไร่ผสม 641               0.01  

A202 ข้าวโพด 1,544               0.02  

A203 อ้อย  676,674             10.49  

A204 มันสำปะหลัง   480,908               7.46  

A206 ยาสูบ 24                   -    

A208 ถั่วเขียว 11                   -    

A210 ถั่วลิสง 19                   -    

A215 งา 21                   -    

A219 มันเทศ 60                   -    

A220 แตงโม 143                   -    

A224 มะเขือเทศ 77                   -    

A229 พริก 110                   -    

A230 ข้าวสาลี 28                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  564,614            8.75  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 6,737               0.10  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   9,878               0.15  

A302 ยางพารา 406,177               6.30  

A303 ปาล์มน้ำมัน   10,374               0.16  

A304 ยูคาลิปตัส   124,685               1.93  

A305 สัก   5,632               0.09  

A306 สะเดา 429               0.01  

A308 กระถิน 46                   -    

A309 ประดู่ 22                   -    

A314 หม่อน 393               0.01  
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 157                   -    

A317 หมาก 19                   -    

A322 กฤษณา 10                   -    

A323 ตะกู 55                   -    

A4  ไม้ผล  16,807            0.26  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 424               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   8,887               0.14  

A402 ส้ม 13                   -    

A403 ทุเรียน 148                   -    

A405 มะพร้าว   431               0.01  

A406 ลิ้นจี่ 28                   -    

A407 มะม่วง   2,606               0.04  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 63                   -    

A409 พุทรา   26                   -    

A411 กล้วย   1,111               0.02  

A412 มะขาม 73                   -    

A413 ลำไย 2,463               0.04  

A414 ฝรั่ง   134                   -    

A415 มะละกอ  119                   -    

A416 ขนุน   86                   -    

A422 มะนาว   97                   -    

A426 แก้วมังกร 27                   -    

A427 ส้มโอ 50                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 21                   -    

A5  พืชสวน  2,938            0.05  

A501 พืชสวนผสม 71                   -    

A502 พืชผัก   1,590               0.03  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 136                   -    
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A504 องุ่น 10                   -    

A507 เสาวรส 984               0.02  

A509 พืชสมุนไพร 12                   -    

A510 นาหญ้า 52                   -    

A512 แคนตาลูป 30                   -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 29                   -    

A515 เห็ด 24                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  12,052            0.19  

A700 โรงเรือนร้าง 16                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   1,784               0.03  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 862               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  6,809               0.11  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  2,581               0.04  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   5,328            0.08  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  1,147               0.02  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 210                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 3,971               0.06  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  300            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 300               0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 619,364         9.59  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 617               0.01  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 359,302               5.57  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 24,110               0.37  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   219,985               3.41  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 232                   -    

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   15,118               0.23  
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ตารางที่ 23  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

W  พื้นที่น้ำ  269,471         4.18  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 84,402               1.31  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 43,842               0.68  

W201 อ่างเก็บน้ำ  85,558               1.33  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   49,692               0.77  

W203 คลองชลประทาน  5,977               0.09  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  102,180         1.58  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   12,998               0.20  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 51,400               0.80  

M201 พื้นที่ลุ่ม 24,680               0.38  

M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย 278                   -    

M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง 20                   -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 735               0.01  

M301 เหมืองแร่   3,956               0.06  

M302 บ่อลูกรัง    774               0.01  

M303 บ่อทราย    114                   -    

M304 บ่อดิน  2,504               0.04  

รวมทั้งหมด 6,451,178      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 10,321.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่ 
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2.24 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดมหาสารคาม  มีเนื้อที่ทั ้งหมด 3,307,302 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที ่ดินได้
ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 249,893 ไร่ หรือร้อยละ 7.57 ของ
เนื้อที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,718,214 ไร่ หรือร้อยละ 82.15 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่
ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 126,921 ไร่ หรือร้อยละ 3.84 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 131,704 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.98 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 80,570 ไร่ หรือร้อยละ 2.46 ของ
เนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 24 และตารางที่ 24) ดังนี้ 
 2.24.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  249,893 ไร่ หรือร้อยละ 7.57 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ สถานีขนส่ง ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื ้อทาง

การเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน,ป่าช้า และสถานีบรกิารน้ำมัน  

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่  24,458 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอ

เชียงยืน อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน อำเภอกุดรัง 

อำเภอยางสีสุราช และอำเภอชื่นชม 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบและหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ รวม   

167,829 ไร่ หรือร้อยละ  5.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัว

อยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 160 ไร่ 

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่  39,670 ไร่ หรือร้อยละ 1.20 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่ราชการโดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ขยายวิทยาเขตมาตั ้งในจังหวัดนี ้ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นต้น และมีสถานที่ราชการและ

สถาบันต่าง ๆ ร้าง มีเนื้อที่  17 ไร่  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่  8,256 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ถนน  
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 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  7,259 ไร่ หรือร้อยละ  0.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่  

46  6,454 และ 759 ไร่ หรือร้อยละ 0.00  0.20  และ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  2,421 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่ร้าง  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน   

ป่าช้า  และสถานีบริการน้ำมัน 

 2.24.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  2,718,214 ไร่ หรือร้อยละ  82.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  1,993,233 ไร่ หรือร้อยละ  60.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ได้แก่  นาข้าว มีเนื้อที่ 1,824,404 ไร่ หรือร้อยละ 55.16 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 

144,312 ไร่ หรือร้อยละ 4.36 ของเนื้อที่จังหวัดนาร้าง มีเนื้อที่  22,450 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเนื้อที่

จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 22,450 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่ว

จังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยาสูบ เป็นต้น 

มีเนื้อที่ 2,067 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  563,829 ไร่ หรือร้อยละ  17.04 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่

ร้าง พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยาสูบ ถั่วลิสง งา มันแกว แตงโม และพริก 

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  317,344 ไร่ หรือร้อยละ  9.60 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก 

     (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่  223,265 ไร่ หรือร้อยละ  6.75 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอชื่นชม 

     (3) ไร่ร้าง (A201) มีเนื้อที่  19,856 ไร่ หรือร้อยละ  0.60 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (4) แตงโม (A220) มีเนื้อที่  2,362 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (5) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วลิสง งา มันแกว และพริก  

มีเนื้อที่ 1,002 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  72,444 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ยืน

ต้นร้าง/เสื่อมโทรม  ไม้ยืนต้นผสม  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ยูคาลิปตัส  สัก  สะเดา  สนประดิพัทธ์ 

กระถิน ประดู่  หม่อน  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และตะก ู
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 (1) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 51,862 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด  

 (2) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 15,021 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอวาปีปทุม 

 (3) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A301) มีเนื้อที่ 2,401 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

 (4) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม  ปาล์มน้ำมัน  สัก  สะเดา  สนประดิพัทธ์ 

กระถิน ประดู่  หม่อน  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และตะกู มีเนื้อที่รวม 3,093 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่

จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  6,908 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลผสม 

ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ มะนาว 

มะขามเทศ แก้วมังกร และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม   

    (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 3,935 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (2) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 1,181 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (3) ไม้ผลอื ่นๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ทุเรียน มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พุทรา 

น้อยหน่า มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 

1,792 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  ของเนื้อที่จังหวัด   

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 4,709 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พืชผัก 

ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร หวาย แคนตาลูป เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม โดยพืชผัก (A502) มี

เนื้อทีม่ากที่สุด  4,382 ไร่ หรือร้อยละ 0.13  ของเนื้อที่จังหวัด   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  64,860 ไร่ หรือร้อยละ 1.96 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ  และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร  และโรงเรือนร้าง  โดยมีโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า มีเนื้อที่มากที่สุด  44,366 

ไร่ หรือร้อยละ 1.34 ของเนื้อที่จังหวัด 

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  115 ไร่ ได้แก่ บัว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  11,825 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่ 11,510 และ 

315 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอโกสุมพิสัย 
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 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  291 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.24.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  126,921 ไร่ หรือร้อยละ 3.84 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  ป่าผลัดใบสมบูรณ์  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู  และ

ป่าปลูกสมบูรณ์  มีเนื้อที่ 1,431 62,985 43,662 75 และ18,768 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 1.91 1.32 0.00 

และ 0.57 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดูนลำพัน และวนอุทยานโกสัมพี  

 2.24.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดมหาสารคามมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไป

ทุกอำเภอ มีเนื้อที่  131,704 ไร่ หรือร้อยละ 3.98 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่ 75,784 ไร่ หรือร้อยละ 2.29 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลักและคลองสำคัญ ได้แก่ 

แม่น้ำชี ลำห้วยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำพังชู  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนือ้ที่ 53,920 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ 

อ่างเก็บน้ำหนองแวง และอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง 

 2.24.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่  80,570 ไร่ หรือร้อยละ 2.46 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม 

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่ถม นาเกลือ และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่ 

7,083 58,124  10,650 1,900 182 80 150 107 1,907 195 และ192 ไร่ หรือร้อย 0.22 1.76 0.32 

0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.06 0.01 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 24  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรา้ง  249,893           7.57  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 24,458                   0.74  

U200 หมู่บ้าน/ทีด่ินจัดสรรร้าง 160                   0.01  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 167,669                   5.07  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 17                       -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 39,653                   1.20  

U405 ถนน 8,256                   0.25  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  46                       -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   6,454                   0.20  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 759                   0.02  

U600 สถานที่ร้าง  58                       -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  795                   0.03  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 729                   0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   372                   0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  467                   0.02  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,718,214          82.15  

A1 พื้นที่นา 1,993,233              60.26  

A100 นาร้าง    22,450                   0.68  

A101 นาข้าว 1,824,404                 55.16  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 136                       -    

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 1,274                   0.04  

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 574                   0.02  

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 16                       -    

A101+A215 นาข้าว+งา 40                       -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 27                       -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 144,312                   4.36  

A2  พืชไร่  563,829              17.04  

A200 ไร่ร้าง   19,856                   0.60  
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ตารางที่ 24  (ต่อ)   

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A201 พืชไร่ผสม 39                       -    

A202 ข้าวโพด 250                   0.01  

A203 อ้อย  223,265                   6.75  

A204 มันสำปะหลัง   317,344                   9.60  

A206 ยาสูบ  473                   0.01  

A210 ถั่วลิสง   22                       -    

A215 งา 124                       -    

A218 มันแกว    33                       -    

A220 แตงโม    2,347    0.07 
A229 พริก          62 - 
A3  ไม้ยืนต้น  72,444               2.19  

A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  2,401                   0.07  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   344                   0.01  

A302 ยางพารา   15,035                   0.46  

A303 ปาล์มน้ำมัน   322                   0.01  

A304 ยูคาลิปตัส   51,915                   1.57  

A305 สัก   394                   0.01  

A306 สะเดา   44                       -    

A307 สนประดิพัทธ์  27                       -    

A308 กระถิน 13                       -    

A309 ประดู ่  890                   0.03  

A314 หม่อน   509                   0.02  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 460                   0.01  

A323 ตะกู 90                       -    

A4  ไม้ผล  6,908               0.20  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 290                   0.01  

A401 ไม้ผลผสม   760                   0.02  

A403 ทุเรียน   32                       -    
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ตารางที่ 24  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A405 มะพร้าว   303                   0.01  

A407 มะม่วง   3,935                   0.12  

A408 มะม่วงหิมพานต์   11                       -    

A409 พุทรา   117                       -    

A411 กล้วย   1,181                   0.04  

A412 มะขาม   86                       -    

A413 ลำไย    15                       -    

A414 ฝรั่ง   10                       -    

A415 มะละกอ  21                       -    

A422 มะนาว   123                       -    

A424 มะขามเทศ  10                       -    

A426 แก้วมังกร 14                       -    

A5  พืชสวน  4,709               0.13  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 83                       -    

A502 พืชผัก   4,382                   0.13  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 123                       -    

A509 พืชสมุนไพร  13                       -    

A511 หวาย   10                       -    

A512 แคนตาลูป 48                       -    

A515 เห็ด 50                       -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  64,860               1.96  

A700 โรงเรือนร้าง 454                   0.01  

A701 ทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว์   17,853                   0.54  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 44,366                   1.34  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,609                   0.05  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  578                   0.02  

A8  พืชน้ำ  115                  -    

A803 บัว   115                       -    
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   ตารางที่ 24  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   11,825               0.36  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  315                   0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 11,510                   0.35  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  291               0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 291                   0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 126,921           3.84  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   1,431                   0.04  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   62,985                   1.91  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   43,662                   1.32  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   75                       -    

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   18,768                   0.57  

W  พืน้ที่น้ำ  131,704           3.98  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 41,078                   1.24  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 34,706                   1.05  

W201 อ่างเก็บน้ำ  22,647                   0.69  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   25,581                   0.77  

W203 คลองชลประทาน  7,692                   0.23  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  80,570           2.46  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   7,083                   0.22  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 58,124                   1.76  

M201 พื้นที่ลุ่ม 10,568                   0.32  

M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย 82                       -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,900                   0.06  

M301 เหมืองแร่   182                   0.01  

M302 บ่อลูกรัง    80                       -    

M303 บ่อทราย    150                   0.01  

M304 บ่อดิน  107                       -    

M405 พื้นที่ถม    1,907                   0.06  
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   ตารางที่ 24  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M501 นาเกลือ 195                   0.01  

M701 ที่ทิ้งขยะ       192                   0.01  

รวมทั้งหมด 3,307,302      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่ 

2.25 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,712,394 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 113,603 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,516,757 ไร่ หรือร้อยละ 55.91 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  
มีเนื้อที่  957,357 ไร่  หรือร้อยละ 35.30 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 60,092 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.21 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 63,416 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 25 และตารางที่ 25) ดังนี ้
 2.25.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 113,603 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 6,868 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอคำ

ชะอี อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 73,049 ไร่ หรือร้อยละ 2.69 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 20,937 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี การ

จัดการดอนตาล เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,142 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 3,426 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,181 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุ สาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน  

 2.25.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,516,757 ไร่ หรือร้อยละ 55.91 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 555,398 ไร่ หรือร้อยละ 20.47 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่   

นาข้าว มีเนื้อที่ 554,768 ไร่ หรือร้อยละ 20.45 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 548 ไร่ หรือร้อยละ 

0.02 ของเนื้อที่จังหวัด และนาข้าวปลูกพืชฤดูแล้ง มีเนื้อที่ 82 ไร่ พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 537,868 ไร่ หรือร้อยละ 19.83 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย 

มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืน ๆ  

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 345,523 ไร่ หรือร้อยละ 12.74 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล และอำเภอนิคมคำสร้อย 

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 190,200 ไร่ หรือร้อยละ 7.01 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในเขตอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี  

 (3) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ ถั่วลิสง มะเขือเทศ ข้าวโพด พริก และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 

2,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  409,911 ไร่ หรือร้อยละ 15.11 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ยูคาลิปตัส ไม้ยืนต้นผสม ปาล์มน้ำมัน สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื ้อที ่  374,653 ไร่ หรือร้อยละ 13.81 ของเนื้อที่

จังหวัด พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
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 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  17,607  ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

  (3) ไม้ยืนต้นผสม (A301) มีเนื้อที่  9,161 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (4) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  5,808 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ สัก ไผ่ปลูกเพื่อการค้า กฤษณา หม่อน ตะกู มีเนื้อที่ 

2,682 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 12,188 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะขาม 

มะม่วง ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 9,633 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 804 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (2) มะขาม (A412)  มีเนื้อที่  827 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (3) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ลำไย กล้วย ลิ้นจี่ มะพร้าว แก้วมังกร มีเนื้อที่  897 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 385 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นาหญ้า และหวาย   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 500 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 14 ไร ่

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  493 ไร่ หรือร้อยละ  0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ผสม  

 2.25.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  957,357 ไร่ หรือร้อยละ 35.30 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 853,882 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  
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มีเนื้อที่ 51,108 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 46,428 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.71 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 5,946 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.25.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 63,416 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ ลำ

ห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 35,872 ไร่ หรือร้อยละ 1.32 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ 21,778 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่จังหวัด บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 4,112 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 1,644 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด และคลองชลประทาน  

มีเนื้อที่ 12 ไร่  

 2.25.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ 61,261 ไร่ หรือ ร้อยละ  2.27 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ ลุ ่ม พื้นที่หินโผล่ บ่อทราย  

บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 25  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

U 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

              

113,603         4.19  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,868               0.25  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 73,049               2.69  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 20,937               0.77  

U405 ถนน 8,142               0.30  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 3,281               0.12  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 145               0.01  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 518               0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 455               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า 83                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน 125               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  1,516,757       55.91  

A1 พื้นที่นา 555,398           20.47  

A100 นาร้าง 548               0.02  

A101 นาข้าว 554,768             20.45  

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 14                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 68                   -    

A2  พืชไร่  537,868           19.83  

A200 ไร่ร้าง 652               0.03  

A201 พืชไร่ผสม 1,130               0.04  

A202 ข้าวโพด 64                   -    

A203 อ้อย 345,523             12.74  

A204 มันสำปะหลัง 190,200               7.01  

A210 ถั่วลิสง 187               0.01  

A224 มะเขือเทศ 90                   -    

A229 พริก 22                   -    
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3  ไม้ยืนต้น  409,911           15.11  

A301 ไม้ยืนต้นผสม 9,161               0.34  

A302 ยางพารา 374,653             13.81  

A303 ปาล์มน้ำมัน 5,808               0.22  

A304 ยูคาลิปตัส 17,607               0.65  

A305 สัก 2,478               0.09  

A314 หม่อน 36                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 89                   -    

A322 กฤษณา 66                   -    

A323 ตะกู 13                   -    

A4  ไม้ผล  12,188            0.45  

A401 ไม้ผลผสม 9,633               0.36  

A403 ทุเรียน 12                   -    

A405 มะพร้าว 24                   -    

A406 ลิ้นจี่ 47                   -    

A407 มะม่วง 828               0.03  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 11                   -    

A411 กล้วย 274               0.01  

A412 มะขาม 830               0.03  

A413 ลำไย 439               0.02  

A415 มะละกอ 16                   -    

A422 มะนาว 15                   -    

A426 แก้วมังกร 24                   -    

A427 ส้มโอ 17                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 18                   -    

A5  พืชสวน  385            0.01  

A502 พืชผัก 305               0.01  

A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 42                   -    
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A510 นาหญ้า 28                   -    

A511 หวาย 10                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  500            0.02  

A700 โรงเรือนร้าง 28                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 101                   -    

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 168               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 158               0.01  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 45                   -    

A8  พืชน้ำ  14               -    

A801 พืชน้ำผสม 14                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   493            0.02  

A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 26                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 467               0.02  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 957,357       35.30  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 46,428               1.71  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 51,108               1.89  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 853,882             31.48  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 5,939               0.22  

W  พื้นที่น้ำ  63,416         2.33  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 35,872               1.32  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 1,642               0.06  

W201 อ่างเก็บน้ำ 21,778               0.80  

W202 บ่อน้ำในไร่นา 4,112               0.15  

W203 คลองชลประทาน 12                   -    

M  พื้นที่เบ็ดเตลด็  61,261         2.27  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 651               0.03  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไมพุ้่ม/ไม้ละเมาะ 58,862               2.17  
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ตารางที่ 25  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

M201 พื้นที่ลุ่ม 374               0.01  

M302 บ่อลูกรัง 248               0.01  

M303 บ่อทราย 153               0.01  

M304 บ่อดิน 124               0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 121               0.01  

M403 ที่หินโผล ่ 320               0.01  

M405 พื้นที่ถม 359               0.01  

M701 ที่ทิ้งขยะ 49                   -    

รวมทั้งหมด 2,712,394      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ 

2.26 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ทั้งหมด  2,601,040 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 143,498 ไร่ หรือร้อยละ 5.52 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่2,060,386 ไร่ หรือร้อยละ 79.20 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
194,518 ไร่  หรือร้อยละ 7.48 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 77,771 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 124,867 ไร ่หรือร้อยละ  4.80 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 26 และตารางที่ 26) ดังนี ้
 2.26.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 143,498 ไร่ หรือร้อยละ 5.52 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 15,530 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่า

ติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 89,742 ไร่ หรือร้อยละ 3.45 ของ

เนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 31,983 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 587 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 3,723 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,933 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และ

สถานีบริการน้ำมนั  

 2.26.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 2,060,386 ไร่ หรือร้อยละ 79.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,465,754 ไร่ หรือร้อยละ 56.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,454,529 ไร่ หรือร้อยละ 55.92 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 4,967 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 6,075 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด และ

นาข้าวที่ปลูกพืชตามในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ 6,269 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่

ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 306,682 ไร่ หรือร้อยละ 11.79 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย 

มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 163,937 ไร่ หรือร้อยละ 6.30 ของเนื้อที่

จังหวัด พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 
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 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 141,140 ไร่ หรือร้อยละ 5.43 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

มากในเขตอำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ และอำเภอกุดชุม 

 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ไร่ร้าง พืชไร่ผสม ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม พริก มีเนื้ อที่ 

1,605 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  276,652 ไร่ หรือร้อยละ 10.63 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน สัก ไม้ยืนต้นผสม ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  224,022 ไร่ หรือร้อยละ 8.62 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  44,737  ไร่ หรือร้อยละ 1.72 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

  (3) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สัก ไม้ยืนต้นผสม ไผ่ปลูกเพื่อการค้า ตะกู 

กฤษณา ประดู่ มีเนื้อที่ 7,893 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุก

อำเภอ 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 6,974 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 2,750 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายทั่วไปในทุกอำเภอ 

 (2) ไม้ผลผสม (A401)  มีเนื้อที่  2,317 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากบริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง 

 (3) มะม่วงหิมพานต์ (A408)  มีเนื้อที่  1,207 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากบริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง 

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม กล้วย มะขาม ลำไย และไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่  

700 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,207 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สตรอเบอร์รี่ นาหญ้า หวาย  และกระเจี๊ยบเขียว 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 2,551 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  
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 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 15 ไร่ ได้แก่ กก มีเนื้อที่ 28 ไร่  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  511 ไร่ หรือร้อยละ  0.02 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 27 ไร่ 

 2.26.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  194,518 ไร่ หรือร้อยละ 7.48 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ป่าผลัด

ใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 141,351 ไร่ หรือร้อยละ 5.43 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 

50,180 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 2,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 

ของเนื้อที่จังหวัด ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 679 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.26.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 77,771 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ ลำ

ห้วย ลำคลอง มีเนื้อที่ 29,813 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ 20,687 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่จังหวัด หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ 19,497 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อ

ที่จังหวัด บ่อน้ำในไร่นา มีเนื้อที่ 7,427 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 347 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.26.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดยโสธรมเีนื้อที ่124,867 ไร่ หรือ ร้อยละ  4.80 ของเนื้อที่

จ ังหวัด กระจายอยู ่ทั ่วไปทุกอำเภอ โดยเป็นทุ ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ ่งหญ้าส ลับไม้พุ ่ม/ไม้ละเมาะ  

ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้นขึ้นรก ป่าชายแม่น้ำลำคลอง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่หินโผล่ บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่

กองวัสดุ พื้นที่ถม หาดทราย และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 26  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  143,498         5.52  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 15,530               0.60  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 89,742               3.45  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 31,983               1.23  

U405 ถนน 587               0.02  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  114                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   2,358               0.09  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,251               0.05  

U600 สถานที่ร้าง  298               0.01  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  741               0.03  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 433               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   156               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  305               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,060,386       79.20  

A1 พื้นทีน่า 1,465,754           56.34  

A100 นาร้าง    4,967               0.19  

A101 นาข้าว 1,454,529             55.92  

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 88                   -    

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 14                   -    

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 36                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 45                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 6,075               0.23  

A2  พืชไร่  306,682           11.79  

A200 ไร่ร้าง   1,200               0.05  

A201 พืชไร่ผสม   83                   -    

A203 อ้อย  141,140               5.43  

A204 มันสำปะหลัง   163,937               6.30  

A220 แตงโม   44                   -    
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ตารางที่ 26  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A229 พริก   278               0.01  

A3  ไม้ยืนต้น  276,652           10.63  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   225               0.01  

A302 ยางพารา   224,022               8.62  

A303 ปาล์มน้ำมัน   6,852               0.26  

A304 ยูคาลิปตัส   44,737               1.72  

A305 สัก   638               0.02  

A309 ประดู ่  10                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 128                   -    

A322 กฤษณา  12                   -    

A323 ตะกู 28                   -    

A4  ไม้ผล  6,974            0.27  

A401 ไม้ผลผสม   2,317               0.09  

A405 มะพร้าว   19                   -    

A406 ลิ้นจี่   23                   -    

A407 มะม่วง   2,750               0.11  

A408 มะม่วงหิมพานต์   1,207               0.05  

A410 น้อยหน่า   16                   -    

A411 กล้วย   267               0.01  

A412 มะขาม   230               0.01  

A413 ลำไย    97                   -    

A414 ฝรั่ง   15                   -    

A426 แก้วมังกร   33                   -    

A5  พืชสวน  1,207            0.05  

A501 พืชสวนผสม 18                   -    

A502 พืชผัก   1,023               0.04  

A506 สตรอเบอร์รี่ 11                   -    

A510 นาหญ้า   155               0.01  
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ตารางที่ 26  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  2,551            0.10  

A700 โรงเรือนร้าง 14                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   1,491               0.06  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 105                   -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  744               0.03  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  197               0.01  

A8  พืชน้ำ  28               -    

A802 กก 28                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   511            0.02  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  120                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 391               0.02  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  27               -    

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 27                   -    

F  พื้นที่ปา่ไม้  194,518         7.48  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   50,180               1.93  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   141,351               5.43  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   679               0.03  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   2,308               0.09  

W  พื้นที่นำ้  77,771         3.00  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 29,813               1.15  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 19,497               0.75  

W201 อ่างเก็บน้ำ  20,687               0.80  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   7,427               0.29  

W203 คลองชลประทาน  347               0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  124,867         4.80  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   6,073               0.23  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 87,383               3.36  
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ตารางที่ 26  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201 พื้นที่ลุ่ม 27,468               1.06  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 55                   -    

M302 บ่อลูกรัง    399               0.02  

M303 บ่อทราย    27                   -    

M304 บอ่ดิน  22                   -    

M401 พื้นที่กองวัสดุ 12                   -    

M403 ที่หินโผล่   2,892               0.11  

M405 พื้นที่ถม    234               0.01  

M601 หาดทราย 270               0.01  

M701 ที่ทิ้งขยะ       32                   -    

รวมทั้งหมด 2,601,040      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร ่

2.27 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,187,156 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเปน็ 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 350,125 ไร่ หรือร้อยละ 6.75 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,233,214 ไร่ หรือร้อยละ 81.61 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
277,567 ไร่ หรือร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 168,042 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 158,208 ไร่ หรือร้อยละ 3.05 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 27 และตารางที่ 27) ดังนี ้
 2.27.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 350,125 ไร่ หรือร้อยละ 6.75 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 39,819 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอ

เสลภูมิ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก 

อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมืองสรวง อำเภออาจสามารถ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอ

สุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี อำเภอโพนทราย 

 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 244,973 ไร่ หรือร้อยละ 4.72 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 244,819 ไร่ หรือร้อยละ 4.72 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย

ของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 154 ไร ่

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 48,318 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 7,537 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน มีเนื้อที่ 2,558 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 และถนน มีเนื้อที่ 4,979 ไร่ หรือ

ร้อยล่ะ 0.15  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 6,830 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 4,834 และ 1,788 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.09 และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 208 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่  2,648 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท ,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสถานที่ร้าง  

 2.27.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,233,214 ไร่ หรือร้อยละ 81.61 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 3,582,228 ไร่ หรือร้อยละ 69.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

นาร้าง มีเนื้อที่ 10,967 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 นาข้าว มีเนื้อที่ 3,569,537 ไร่ หรือร้อยละ 68.81 ของเนื้อ

ที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 281 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด และนาข้าวที่มีการปลูก

พืชตามในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ 1,443 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมือง

ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเสลภูมิ อำเภอจังหาร อำเภอเชียง
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ขวัญ อำเภออาจสามารถ อำเภอเมืองทรวง อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย 

อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย อำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอโพนทอง  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 402,352 ไร่ หรือร้อยละ 7.75 ของเนื้อที่จังหวัด พืชเศษฐกิจที่

สำคัญของจังหวัด ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 276,650 ไร่ หรือร้อยละ 5.33 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย

โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกมากในเขตอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพน

ทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก 

  (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 121,561 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก  

  (3) พืชไร่อื่น ๆ มีเนื้อที่ 4,141 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเขียว แตงโม มะเขือเทศ พริก และไร่ร้าง  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 222,433 ไร่ หรือร้อยละ 4.30 ของเนื้อที่จังหวัด โดยส่วน

ใหญ่ที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

  (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 138,948 ไร่ หรือร้อยละ 2.68 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง และ 

อำเภอเกษตรวิสัย  

  (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 75,607 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด  

  (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 3,548 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก 

  (4) ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม (A300) มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

  (5) สัก (A305) มีเนื้อที่ 1,017 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกอยู่ในอำเภอหนองพอก เป็นแปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลงเอกชนขนาดเล็ก 

  (6) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,015 ไร่ หรือร้อยละ 0.03  ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่

ไม้ยืนต้นผสม กระถิน ประดู่ หม่อน ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า กฤษณา และตะกู  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 7,022 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่เป็นพืช

เศรษฐกิจของจังหวัด ไดแ้ก่ ไม้ผลผสม มะม่วง และไม้ผลอื่นๆ 
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  (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 4,077 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

  (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 1,343 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

  (3) ไม้ผลอื่น ๆ มีเนื้อที่ 1,602 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทราน้อยหน่า กล้วย  มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ ขนุน 

กระท้อน มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 3,044 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หวาย แคนตาลูป เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 7,074 ไร่ หรือร้อยละ 0.14

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรง เรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง จังหวัดร้อยเอ็ดมีการผลิตปศุสัตว์มากพอสมควร การเลี้ยงโคจะมอียู่ 

2 ประเภท คือ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงโคนม ส่วนการเลี้ยงสุกรจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะฟาร์ม

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่ 8,523 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มจระเข้ และสถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำผสมร้าง 

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื ้อที่ 538 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

  2.27.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 277,567 ไร่ หรือร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ ส่วน

ใหญ่เปน็ป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 156,134 ไร่ หรือร้อยละ 3.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.27.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่ 168,042 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบมี

เนื้อที่ 111,444 ไร่ หรือร้อยละ 2.15 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 56,598 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของเนื้อที่จังหวัด  



245 

 

 2.27.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ 158,208 ไร่ หรือ ร้อยละ 3.05 ของเนื้อ

ที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 

พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หิ นโผล่ พื้นที่ถม หาดทราย 

และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 27  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  350,125         6.75  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 39,819               0.77  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 154                   -    

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 244,819               4.72  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 48,318               0.93  

U401 สนามบิน 2,558               0.05  

U405 ถนน 4,979               0.10  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  208                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   4,834               0.09  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,788               0.04  

U600 สถานที่ร้าง  106                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,300               0.03  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 693               0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   152                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  397               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  4,233,214       81.61  

A1 พื้นที่นา 3,582,228           69.05  

A100 นาร้าง    10,967               0.21  

A101 นาข้าว 3,569,537             68.81  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 215                   -    

A101+A203 นาข้าว+อ้อย 10                   -    

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 182                   -    

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 880               0.02  

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 23                   -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 59                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 74                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 281               0.01  
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ตารางที่ 27  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2  พืชไร่  402,352            7.75  

A200 ไร่ร้าง   3,863               0.08  

A202 ข้าวโพด 53                   -    

A203 อ้อย  276,650               5.33  

A204 มันสำปะหลัง   121,561               2.34  

A206 ยาสูบ  157                   -    

A229 พริก   68                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  222,433            4.30  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,855               0.04  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   881               0.02  

A302 ยางพารา   138,948               2.68  

A303 ปาล์มน้ำมัน   3,548               0.07  

A304 ยูคาลิปตัส   75,607               1.46  

A305 สัก   1,017               0.02  

A308 กระถิน 74                   -    

A309 ประดู่ 51                   -    

A314 หม่อน   173                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 223               0.01  

A322 กฤษณา  23                   -    

A323 ตะกู 33                   -    

A4  ไม้ผล  7,022            0.13  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 679               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   1,343               0.03  

A405 มะพร้าว   34                   -    

A407 มะม่วง   4,077               0.08  

A408 มะม่วงหิมพานค์ 306               0.01  

A409 พุทรา   31                   -    

A410 น้อยหน่า   15                   -    
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ตารางที่ 27  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A411 กล้วย   167                   -    

A412 มะขาม   147                   -    

A413 ลำไย    64                   -    

A422 มะนาว   124                   -    

A426 แก้วมังกร   25                   -    

A427 ส้มโอ 10                   -    

A5  พืชสวน  3,044            0.06  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 41                   -    

A502 พืชผัก   2,936               0.06  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 27                   -    

A511 หวาย 40                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  7,074            0.14  

A700 โรงเรือนร้าง 258               0.01  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   3,710               0.07  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,198               0.02  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,016               0.02  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  892               0.02  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   8,523            0.17  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  959               0.02  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7,230               0.14  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 334               0.01  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  538            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 538               0.01  

F  พื้นที่ปา่ไม้  277,567         5.35  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   40                   -    

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   99,233               1.91  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   156,134               3.01  
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ตารางที่ 27  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   4,020               0.08  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   18,140               0.35  

W  พื้นที่นำ้  168,042         3.24  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 56,187               1.08  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 55,257               1.07  

W201 อ่างเก็บน้ำ  29,260               0.56  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   16,000               0.31  

W203 คลองชลประทาน  11,338               0.22  

M  พื้นที่เบ็ดเตลด็  158,208         3.05  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   13,911               0.27  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 119,593               2.31  

M201 พื้นที่ลุ่ม 19,549               0.38  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,098               0.02  

M302 บ่อลูกรัง    117                   -    

M303 บ่อทราย    155                   -    

M304 บ่อดิน  840               0.02  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 21                   -    

M403 ที่หินโผล่   16                   -    

M405 พื้นที่ถม    2,768               0.05  

M601 หาดทราย 27                   -    

M701 ที่ทิ้งขยะ       113                   -    

รวมทั้งหมด 5,187,156      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ 
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2.28 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดเลย มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,140,382 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 227,762 ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที ่4,213,164 ไร่ หรือร้อยละ 58.99 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
2,443,269 ไร่ หรือร้อยละ 34.23 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 103,926 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 152,261 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แตล่ะประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 28 และตารางที่ 28) ดังนี ้
 2.28.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  227,762 ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านขาว

ไทยภูเขา สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับ

ซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน,ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน 

และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่  21,068 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง อำเภอท่าลี่ 

อำเภอวังสะพุง  อำเภอเอราวัณ  อำเภอภูหลวง  อำเภอหนองหิน  อำเภอผาขาว  อำเภอภูกระดึง 

อำเภอภูเรือ  อำเภอด่านซ้าย  และอำเภอนาแห้ว  

 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่รวม 131,151 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้านขาวไทยภูเขา มีเนื้อที่  130,654  และ 497 ไร่ หรือร้อยละ 1.83   และ 

0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และ

หมู่บ้านชาวไทยภูเขาจะพบในอำเภออำเภอด่านซ้าย  และอำเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อกับ

จังหวัดพิษณุโลก 

 3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่  53,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.75

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่างๆ  สถาบันการศึกษา ต่างๆ 

เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย วิทยาลัยอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยอาชีพวังสะพุง และมีสถานที่ราชการและ

สถานบันต่าง ๆ ร้างอยู่ 45 ไร ่

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 3,288 ไร ่หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  สนามบิน และถนน มีเนื้อที่  1,076 และ  2,212 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 และ 

0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  



252 

 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  12,852 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด 

ไดแ้ก่  โรงงานอุตสาหกรรม และ ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 7,862 และ 4,612 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.11 และ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด  และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 378 ไร่ หรือร้อยละ 

0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  6,037 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานี

บริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่  119 ไร่  

 2.28.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  4,213,164 ไร่ หรือร้อยละ 58.99 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ไร่หมุนเวียน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ  

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  524,465 ไร่ หรือร้อยละ 7.34 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 462,960 ไร่ หรือร้อยละ 6.48 ของเนื้อที่จังหวัด นาร้าง มีเนื้อที่ 2,594 ไร่ หรือร้อยละ 

0.04  ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่า

ลี่  ส่วนอำเภออื่นๆ มีนาข้าวปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืช

ตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง กะหล่ำปลี พืชผัก พริก และมันเทศ 

เป็นต้น มีเนื้อที่ 58,911 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  1,878,499 ไร่ หรือร้อยละ 26.30 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่

ร้างพืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ยาสูบ ฝ้าย ถั่วเขียว ข้าวไร่ มันฝรั่ง แตงโม ลูกเดือย 

ขิง กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริก 

 (1) ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 737,226 ไร่ หรือร้อยละ 10.32 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอปากชม อำเภอนาแห้ว อำเภอภูหลวง และมีการ

ปลูกกระจายทุกอำเภอของจังหวัด และยังมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีการปลูกพืชตามหลังการใช้ที่ดิน 2 ครั้ง

ต่อปี เช่น มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ข้าวไร่ กะหล่ำปลี มีเนื้อที่ 874 ไร ่

 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 658,964 ไร่ หรือร้อยละ 9.23 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ อำเภอหนองหิน อำเภอนาด้วง และมีการ

ปลูกกระจายทุกอำเภอของจังหวัด 
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 (3) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 377,776 ไร่ หรือร้อยละ 5.29 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอท่าลี่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน และด่านซ้าย ส่วนอำเภออื่นๆปลูก

กระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด  

 (4) ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 62,566 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเนื้อที่จังหวัด เป็น

พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชไร่เดิม และมีการทิ้งร้างไม่มีการเพาะปลูกมากกว่า 3 ปี จนมีมีไม้พุ่มไม้ยืนต้น

ขึ้นรก ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว และปลูกกระจายบนพื้นที่สูงบาง

อำเภอของจังหวัด 

 (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 25,205 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด  

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอนาแห้ว และอำเภอด่านซ้าย 

 (5) ข้าวไร่ (A216) มีเนื้อที่ 7,993 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง และอำเภอนาแห้ว และปลูกกระจายบนพื้นที่สูงบาง

อำเภอของจงัหวัด 

 (6) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ยาสูบ ฝ้าย ถั่วเขียว มันฝรั่ง แตงโม ลูกเดือย 

ขิง กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริก มีเนื้อที่ 8,769 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด และไร่ร้าง 

มีเนือที่ 62,065 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่จังหวัด 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  1,427,308 ไร่ หรือร้อยละ 20.00 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 1,300,730 ไร่ หรือร้อยละ 18.22 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอปากชม อำเภอวังสะพุง อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน 

และด่านซ้าย และมีการปลูกกระจายทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 

 (2) สัก  (A305) มีเนื้อที่ 64,803 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 35,744 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (4) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 11,061 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด  
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 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ 

กาแฟ ชา หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หมาก จามจุรี ตีนเป็ด กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 

มีเนื้อที่ 14,970 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  364,626 ไร่ หรือร้อยละ 5.11 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา น้อยหน่า กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง 

มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่ ลองกอง ระกำ สละ มะนาว ไม้ผลเมืองหนาว แก้วมังกร ส้มโอ ละมุด 

มะปราง มะยงชิด มะไฟ และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  

 (1) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 119,002 ไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่จังหวัด  

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่แถวอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอท่าลี่ และอำเภอด่านซ้าย และกระจายอยู่

ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 

 (2) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 83,108 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของเนื้อที่จังหวัด  

ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (3) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 80,651 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของเนื้อที่จังหวัด   

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม 

 (4)    แก้วมังกร (A426) มีเนื้อที่ 26,543 ไร่ หรือร้อยละ 0.37  ของเนื้อที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย 

 (5) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 26,503 ไร่ หรือร้อยละ 0.37  ของเนื้อที่จังหวัดส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอปากชม อำเภอเมือง และอำเภอภูเรือ   

 (6) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 11,870 ไร่ หรือร้อยละ 0.17  ของเนื้อที่จังหวัด

ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (7) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา 

น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ ขนุน กระท้อน ชมพู่ ลางสาด ลองกอง ระกำ สละ มะนาว ไม้ผลเมืองหนาว ส้ม

โอ ละมุด มะปราง มะยงชิด มะไฟ ละไม และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  43,492 ไร่ หรือร้อยละ 

0.61 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 7,971 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 3,386 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  ของเนื้อที่จังหวัด  

 (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) มีเนื้อที่ 2,625 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  ของเนื้อที่

จังหวัด  
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  (3) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม พืชสวนผสม องุ่น พริกไทย   

สตรอเบอรี่ เสาวรส พืชสมุนไพร และหน่อไม้ฝรั่ง มีเนื้อที่ 1,960 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) ไร่หมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่  613 ไร่ ของเนื้อที่จังหวัด เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่บนพื้นที่

สูงและมีการหมุนเวียนพื้นที่ปลูก โดยมีการพักพื้นที่ปลูก 2-3 ปี ก่อนจะกลับมาปลูกซ้ำบนพื้นที่เดิม  

พบกระจายอยู่ในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว และปลูกกระจายบนพื้นที่สูง โดยเป็นข้าวโพด และ

ข้าวไร่หมุนเวยีนสลับกัน 

 7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  6,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.08

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง โดยมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก มากที่สุด 2 อันดับ

มีเนื้อที่ 5,255  503  ไร่ หรือร้อยละ 0.07 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 8) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  11 ไร่ ได้แก่ บัว  

 9) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  2,432 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้ อที่ 102 และ 

2,330 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 และ0.03 ของเนื้อที่จังหวัด  และกระจายเลี้ยงอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัด 

 10) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่  992  ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

 2.28.3 พื ้นที ่ป่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่  2,443,269 ไร่ หรือร้อยละ 34.23 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มี

เนื้อที่ 1,790,881  363,781 31,817  และ 255,354  ไร่ หรือร้อยละ 25.08  5.10  0.45 และ 3.58 

ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.28.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดเลยมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ 

มีเนื้อที่  103,926 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่ 56,796 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลักและคลองสำคัญ ได้แก่   

แม่น้ำโขง แม่น้ำเลย ห้วยน้ำชม 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 47,130 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด 
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 2.28.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดเลยมีเนื้อที่  152,261 ไร่ หรือร้อยละ 2.13  ของเนื้อที่

จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่

ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ 

พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
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ตารางที่ 28  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  227,762         3.19  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 21,068               0.30  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 130,654               1.83  

U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 497               0.01  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 45                   -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 53,202               0.75  

U401 สนามบิน 1,076               0.02  

U405 ถนน 2,212               0.03  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  378               0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   7,862               0.11  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 4,612               0.06  

U600 สถานที่ร้าง  237                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  980               0.01  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 4,274               0.06  

U603 สุสาน ป่าช้า   308                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  238                   -    

U701 สนามกอล์ฟ 119                   -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  4,213,164       58.99  

A1 พื้นที่นา 524,465            7.34  

A100 นาร้าง    2,594               0.04  

A101 นาข้าว 462,960               6.48  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 57,042               0.80  

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 167                   -    

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 1,284               0.02  

A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 67                   -    

A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 20                   -    

A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี 149                   -    

A101+A229 นาข้าว+พริก 25                   -    
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ตารางที่ 28  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 157                   -    

A2  พืชไร่  1,878,499           26.30  

A200 ไร่ร้าง   62,566               0.88  

A201 พืชไร่ผสม   136                   -    

A202 ข้าวโพด 736,352             10.31  

A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง 402               0.01  

A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง 126                   -    

A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่ 314                   -    

A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี 32                   -    

A203 อ้อย  658,964               9.23  

A204 มันสำปะหลัง   377,776               5.29  

A205 สับปะรด   25,205               0.35  

A206 ยาสูบ  133                   -    

A207 ฝ้าย 23                   -    

A208 ถั่วเขียว 11                   -    

A216 ข้าวไร่   7,993               0.11  

A217 มันฝรั่ง   88                   -    

A220 แตงโม   87                   -    

A221 ลูกเดือย 406               0.01  

A222 ขิง 1,191               0.02  

A223 กะหล่ำปลี  6,504               0.09  

A224 มะเขือเทศ  13                   -    

A229 พริก   177                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  1,427,308           20.00  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 6,560               0.09  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   2,015               0.03  

A302 ยางพารา   1,300,730             18.22  

A303 ปาล์มน้ำมัน   35,744               0.50  
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ตารางที่ 28  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A304 ยูคาลิปตัส   11,061               0.16  

A305 สัก   64,803               0.91  

A306 สะเดา   33                   -    

A307 สนประดิพัทธ์  22                   -    

A308 กระถิน 781               0.01  

A309 ประดู่ 158                   -    

A312 กาแฟ   1,181               0.02  

A314 หม่อน   1,228               0.02  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 2,625               0.04  

A317 หมาก 27                   -    

A318 จามจุรี   106                   -    

A319 ตีนเป็ด 18                   -    

A322 กฤษณา  100                   -    

A323 ตะกู 116                   -    

A4  ไม้ผล  364,626            5.11  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 5,784               0.08  

A401 ไม้ผลผสม   11,870               0.17  

A402 ส้ม   507               0.01  

A403  ทุเรียน 382               0.01  

A404 เงาะ   644               0.01  

A405 มะพร้าว   303                   -    

A406 ลิ้นจี่   2,699               0.04  

A407 มะม่วง   80,651               1.13  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 32                   -    

A409 พุทรา   241                   -    

A410 น้อยหน่า   134                   -    
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ตารางที่ 28  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A411 กล้วย   119,002               1.67  

A412 มะขาม   83,108               1.16  

A413 ลำไย    26,503               0.37  

A414 ฝรั่ง   151                   -    

A415 มะละกอ  201                   -    

A416 ขนุน   94                   -    

A417 กระท้อน   59                   -    

A418 ชมพู ่  17                   -    

A420 ลางสาด ลองกอง  18                   -    

A421 ระกำ สละ 14                   -    

A422 มะนาว   343               0.01  

A423 ไม้ผลเมืองหนาว  4,750               0.07  

A426 แก้วมังกร   26,543               0.37  

A427 ส้มโอ 469               0.01  

A428 ละมุด 27                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 80                   -    

A5  พืชสวน  7,971            0.12  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 710               0.01  

A501 พืชสวนผสม   34                   -    

A502 พืชผัก   3,386               0.05  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 2,625               0.04  

A504 องุ่น   405               0.01  

A505 พริกไทย 94                   -    

A506 สตรอเบอรี ่  130                   -    

A507 เสาวรส  492               0.01  
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ตารางที่ 28  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A509 พืชสมุนไพร 54                   -    

A511 หวาย 10                   -    

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 31                   -    

A6  ไร่หมุนเวียน   613               -    

A600 ไร่หมุนเวียนร้าง   229                   -    

A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  58                   -    

A602 ข้าวโพด(ไร่หมนุเวียน) 163                   -    

A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)     163                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  6,247            0.08  

A700 โรงเรือนร้าง 97                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   5,260               0.07  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 325                   -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  500               0.01  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  65                   -    

A8  พืชน้ำ  11               -    

A803 บัว   11                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,432            0.03  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  102                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,330               0.03  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  992            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 992               0.01  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 2,443,269       34.23  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   302                   -    

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   363,781               5.10  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   255,354               3.58  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,790,881             25.08  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   1,134               0.02  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   31,817               0.45  
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ตารางที่ 28  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W  พื้นที่น้ำ  103,926         1.46  

W101 แมน่้ำ ลำห้วย ลำคลอง 53,515               0.75  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,281               0.05  

W201 อ่างเก็บน้ำ  27,127               0.38  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   19,500               0.27  

W203 คลองชลประทาน  503               0.01  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  152,261         2.13  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   35,457               0.50  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 98,544               1.38  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 3,421               0.05  

M201 พื้นที่ลุ่ม 3,664               0.05  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 744               0.01  

M301 เหมืองแร่   6,759               0.09  

M302 บ่อลูกรัง    486               0.01  

M303 บ่อทราย    56                   -    

M304 บ่อดิน  504               0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 137                   -    

M403 ที่หินโผล่   35                   -    

M405 พื้นที่ถม    2,304               0.03  

M701 ที่ทิ้งขยะ       150                   -    

รวมทั้งหมด 7,140,382      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ 
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2.29 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,524,984 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 312,338 ไร่ หรือร้อยละ 5.66 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,280,994  ไร่ หรือร้อยละ 77.48 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F)  
มีเนื ้อที่ 631,987 ไร่  หรือร้อยละ 11.44 ของเนื ้อที ่จังหวัด พื ้นที ่น้ำ (W) มีเนื ้อที ่ 166,610 ไร่  
หรือร้อยละ 3.02 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 133,055 ไร ่หรือร้อยละ 2.40 ของ
เนื้อที่จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 29 และตารางที่ 29) ดังนี้ 
 2.29.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 312,338 ไร่ หรือร้อยละ 5.66 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อ

ทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานี

บริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟร้าง 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 25,389 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอศิลาลาด อำเภอราศีไศล อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์

ศรีสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอยางชุม อำเภอกันทรารมย์ 

อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง 

อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ 

 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่รวม 232,136 ไร่ หรือร้อยละ 4.20 ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ 

และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 232,098 ไร่ และ 38 ไร่ หรือร้อยละ 4.20 และ 0.00  ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 39,928 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของ

เนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ

วัดต่าง ๆ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 4,382 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน และทางรถไฟ  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 8,142 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 6,019 ไร่ และ 1,835 ไร่ 
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หรือร้อยละ 0.11 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 288 ไร่ หรือร้อยละ 

0.01 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 2,361 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า 

สถานีบริการน้ำมัน 

 2.29.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 4,280,994 ไร่ หรือร้อยละ 77.48 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 3,365,062 ไร่ หรือร้อยละ 60.91 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 3,275,652 ไร่ หรือร้อยละ 59.29 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 40,202 

ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 2,788 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มัน

สำปะหลัง ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วดำ ถั่วแดง มันแกว มันเทศ แตงโม พริก กระเจี๊ยบแดง พืชผัก ไม้

ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร มีเนื้อที่ 46,420 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 260,877 ไร่ หรือร้อยละ 4.71 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย มัน

สำปะหลัง พริก และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  209,053 ไร่ หรือร้อยละ 3.78 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยปลูกมากในอำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภู

สิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ 

  (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 26,422 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูก

กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยปลูกมากในอำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ 

อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอกันทรา

รมย์ 

 (3) พริก (A229) มีเนื้อที่  8,568 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอยางชุม อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน 

อำเภอห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ 
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 (4) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเขียว ถั่งเหลือง ถั่วลิสง ปอแก้ว ปอ

กระเจา ถั่วดำ ถั่วแดง ละหุ่ง มันแกว มันเทศ แตงโม ทานตะวัน กระเจี๊ยบแดง และไร่ร้าง เป็นต้น มีเนื้อ

ที่ 16,384 ไร่ หรือร้อยละ 0.29  ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  575,445 ไร่ หรือร้อยละ 10.42 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส ไผ่ปลูกเพื่อการค้า และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  515,765  ไร่ หรือร้อยละ 9.34 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยปลูกมากที่อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจ

ลักษ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน 

 (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  34,255 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

 (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  18,442  ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนน

คูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอห้วยทับทัน 

 (4) ไผ่ปลูกเพื่อการค้า (A315) มีเนื้อที่ 2,096 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอกันทรารมย์ 

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ ประดู่ กาแฟ 

หม่อน หมาก จามจุรี กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 4,887 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อ

ที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 35,696 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน 

มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 12,158 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเนื้อที่จังหวัด  

พบกระจายตัวทั้งจังหวัด 

 (2) มะม่วงหิมพานต์ (A408)  มีเนื้อที่  7,035 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอขุนหาญ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ และ

อำเภอขุขันธ ์

 (3) ทุเรียน (A403) มีเนื้อที่ 6,557 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วน

ใหญ่ปลูกในอำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ 
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 (4) มะม่วง (A407)  มีเนื้อที่  3,067 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอศรีรัตนะ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ 

 (5) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม เงาะ มะพร้าว  ลิ้นจี่ พุทรา น้อยหน่า  

กล้วย  มะขาม  ลำไย   ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน ชมพู่ มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว มะกอกน้ำ มะกอก

ฝรั่ง แก้วมังกร  ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  6,879 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 39,112 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชสวนผสม พืชผัก ไม้ดอกไม้ ไม้ประดับ องุ่น พืชสมุนไพร เห็ด และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม โดยพืชผัก 

(A502) มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 38,791 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 3,174 ไร่ หรือร้อยละ 0.06

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือน  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  881 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง มีเนื้อที่  745 และ  

135 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  747 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.29.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   631,987 ไร ่ หร ือร ้อยละ 11.44 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่  427,524 4,074 91,101 93,126 15,976 

และ 186 ไร่ หรือร้อยละ 7.74 0.07 1.65 1.69 0.29 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.29.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่  166,610 ไร่ หรือร้อยละ  3.02 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  87,665 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  78,945 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนราษีไศล  

 2.29.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 133,055 ไร่ หรือ ร้อยละ  2.40 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อทราย บ่อ
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ดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  7,845 78,739 24,171 1,716 724 40 

370 134 17,222 2,049 และ 45 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 1.43 0.43 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.31 

0.04 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 
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ตารางที่ 29  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  312,338         5.66  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 25,389               0.46  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 38                   -    

U201 หมู่บา้นบนพื้นราบ 232,098               4.20  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 39,928               0.72  

U405 ถนน 3,525               0.06  

U406 ทางรถไฟ 857               0.02  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  288               0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   6,019               0.11  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,835               0.03  

U600 สถานที่ร้าง  104                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  895               0.02  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 334               0.01  

U603 สุสาน ป่าช้า   690               0.01  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  338               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  4,280,994       77.48  

A1 พื้นที่นา 3,365,062           60.91  

A100 นาร้าง    2,788               0.05  

A101 นาข้าว 3,275,652             59.29  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 12,409               0.23  

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 21,360               0.39  

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 10                   -    

A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 56                   -    

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 88                   -    

A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง 56                   -    

A101+A218 ข้าว+มันแกว 127                   -    

A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 258                   -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 56                   -    
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ตารางที่ 29  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A101+A229 นาข้าว+พริก 15                   -    

A101+A235 นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง 77                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 11,908               0.22  

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 40,202               0.73  

A2  พืชไร่  260,877            4.71  

A200 ไร่ร้าง   5,946               0.11  

A201 พืชไร่ผสม   2,632               0.05  

A202 ข้าวโพด 5,686               0.10  

A203 อ้อย  26,422               0.48  

A204 มันสำปะหลัง   209,053               3.78  

A205 สับปะรด   20                   -    

A208 ถั่วเขียว 131                   -    

A209 ถั่วเหลือง    19                   -    

A210 ถั่วลิสง   274                   -    

A211 ปอแก้ว ปอกระเจา 129                   -    

A212 ถั่วดำ ถั่วแดง 47                   -    

A218 มันแกว 25                   -    

A219 มันเทศ   1,569               0.03  

A220 แตงโม   264                   -    

A229 พริก   8,568               0.16  

A235 กระเจี๊ยบแดง 92                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  575,445           10.42  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,093               0.02  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   1,723               0.03  

A302 ยางพารา   515,765               9.34  

A303 ปาล์มน้ำมัน   18,442               0.33  

A304 ยูคาลิปตัส   34,255               0.62  

A305 สัก   1,399               0.03  
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ตารางที่ 29  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A306 สะเดา   21                   -    

A307 สนประดิพัทธ์  18                   -    

A312 กาแฟ   37                   -    

A314 หม่อน   103                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 2,096               0.04  

A317 หมาก 285               0.01  

A322 กฤษณา  115                   -    

A323 ตะกู 93                   -    

A4  ไม้ผล  35,696            0.66  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 245                   -    

A401 ไม้ผลผสม   12,158               0.22  

A402 ส้ม   29                   -    

A403  ทุเรียน 6,557               0.12  

A404 เงาะ   974               0.02  

A405 มะพร้าว   289               0.01  

A406 ลิ้นจี่   13                   -    

A407 มะม่วง   3,067               0.06  

A408 มะม่วงหิมพานต์ 7,035               0.13  

A409 พุทรา   26                   -    

A410 น้อยหน่า   20                   -    

A411 กล้วย   1,782               0.03  

A412 มะขาม   438               0.01  

A413 ลำไย    956               0.02  

A414 ฝรั่ง   941               0.02  

A415 มะละกอ  461               0.01  

A419 มังคุด 103                   -    

A420 ลางสาด ลองกอง  71                   -    

A422 มะนาว   294               0.01  
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ตารางที่ 29  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง 58                   -    

A426 แก้วมังกร   34                   -    

A427 ส้มโอ 28                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 117                   -    

A5  พืชสวน  39,112            0.70  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 214                   -    

A501 พืชสวนผสม   47                   -    

A502 พืชผัก   38,791               0.70  

A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 60                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  3,174            0.06  

A700 โรงเรือนร้าง 89                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   1,471               0.03  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 244                   -    

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  866               0.02  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  504               0.01  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   881            0.01  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  133                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 748               0.01  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  747            0.01  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 747               0.01  

F พื้นที่ป่าไม้ 632,587 11.45 
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   8,096 0.15 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   14,655 0.27 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   93,569 1.69 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   500,102 9.05 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   187 - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 15,978 0.29 
W พื้นที่น้ำ 166,610 3.02 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 47,286 0.86 
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ตารางที่ 29  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 40,379               0.73  

W201 อ่างเก็บน้ำ  60,020               1.09  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   12,162               0.22  

W203 คลองชลประทาน  6,763               0.12  

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  133,055         2.40  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   7,845               0.14  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 78,739               1.43  

M201 พื้นที่ลุ่ม 23,987               0.43  

M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม 49                   -    

M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง 135                   -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,716               0.03  

M301 เหมืองแร่   724               0.01  

M303 บ่อทราย    40                   -    

M304 บ่อดิน  370               0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 134                   -    

M403 ที่หินโผล่   17,222               0.31  

M405 พื้นที่ถม    2,049               0.04  

M701 ที่ทิ้งขยะ       45                   -    

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 40,379               0.73  

W201 อ่างเก็บน้ำ  60,020               1.09  

รวมทั้งหมด 5,524,984      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่ 
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2.30 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,003,603 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น  
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 346,368 ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,902,515  ไร่ หรือร้อยละ 65.00 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 1,190,346 ไร่ หรือร้อยละ 19.83 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 319,212 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 5.32 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 245,162 ไร่ หรือร้อยละ 4.08 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 30 และตารางที่ 30) ดังนี ้
 2.30.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  346,368 ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและ

แหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ,ป่าช้า สถานี

บริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่  25,690 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอเจริญศิลป์  

อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอส่องดาว อำเภอวาริช

ภูมิ อำเภอพรรณนานิคม อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอนิคมน้ำอูน  อำเภอกุดบาก อำเภอ 

ภูพาน อำเภอเต่างอย และอำเภอโคกศรีสุพรรณ  

 2) หมู่บ้าน (U2) มีพื้นที่รวม 226,688 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  3.78 ของเนื้อที่อำเภอ 

ประกอบไปด้วย หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่  226,148 และ 540 ไร่ หรือ

ร้อยละ 3.77 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจาย

ตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่  76,873 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่างๆ   

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่รวม 2,930 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ สนามบินและถนน มีเนื้อที่ 744 และ 2,186 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 

และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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 5) พื้นทีอุ่ตสาหกรรม (U5) มีเนื้อทีร่วม  8,154 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม และ ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่  7,267 และ 776 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.12 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 111  ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่  6,033 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์ เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ

น้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 2.30.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  3,902,515 ไร่ หรือร้อยละ 65.00 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  2,531,016 ไร่ หรือร้อยละ 42.16 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

นาข้าว มีเนื้อที่ 2,465,456 ไร่ หรือร้อยละ41.07ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 49,556 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.83 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 11,955 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด ยาสูบ  

มะเขือเทศ พริก และพืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 4,049 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  563,619 ไร่ หรือร้อยละ 9.39 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง

พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวไร่ มันฝรั่ง แตงโม มะเขือเทศ และพริก 

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 392,195 ไร่ หรือร้อยละ 6.53 ของเนื้อที่

จังหวัดส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 163,894 ไร่ หรือร้อยละ 2.73 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์ 

 (3) แตงโม (A220) มีเนื้อที่ 3,218 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด    ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอพังโคน และอำเภอเมืองพรรณานิคม 

 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด สับปะรด ข้าวไร่ มันฝรั่ง มะเขือเทศ 

พริก และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 4,312 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  754,261 ไร่ หรือร้อยละ 12.56 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
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 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 621,904 ไร่ หรือร้อยละ 10.36 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส           อำเภอ

สว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก และอำเภอภูพาน  

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 83,666 ไร่ หรือร้อยละ 1.40 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด  

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 37,107 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก ประดู่ หม่อน ไผ่ จามจุรี กฤษณา 

ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 11,584 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  21,934 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะม่วงหินพานต์ พุทรา น้อยหน่า กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ 

ขนุน กระท้อน มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม  

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 5,017 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (2) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 4,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.07  ของเนื้อที่จังหวัด   

 (3) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 1,951 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (4) น้อยหน่า (A410) มีเนื้อที่ 1,081 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (5) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา กล้วย ฝรั่ง 

มะละกอ ขนุน กระท้อน มะนาว มะขามเทศ แก้วมังกร ส้มโอ มะปราง มะยงชิด ไม้ผลผสม และไม้ผล

ร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  9,526 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 9,372 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 5,391 ไร่ หรือร้อยละ 0.09  ของเนื้อที่จังหวัด   

 (2) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม ไม้ดอก ไม้ประดับ องุ่น นาหญ้า 

หวาย และเห็ด มีเนื้อที่ 3,981 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  12,503 ไร่ หรือร้อยละ 0.21

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง โดยมีโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า โรง เรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และ

โรงเรือนเลี้ยงสุกร มีเนื้อที่ 5,812 385 และ 307 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 0.01 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 

ตามลำดับ 
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 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  8,190 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม สถานที่เพาะเลี้ยง

ปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง มีเนื้อที่ 473 55 7,648 และ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.00 0.13 และ 

0.00 ของเนื้อที่จังหวัด  ตามลำดับ 

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีเนื้อที่ 1,620 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อ

ที่จังหวัด 

 2.30.3 พื ้นที ่ป่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่  1,190,346 ไร่ หรือร้อยละ 19.83 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้ นฟู ป่าผลัดใบ

สมบูรณ์ ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 11,662 323,815 289,532 564,424 65 

และ 848 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 5.40 4.82 9.40 0.00 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.30.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสกลนครมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่ วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  319,212 ไร่ หรือร้อยละ 5.32 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่ 160,550 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 158,662 ไร่ หรือร้อยละ 2.65 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.30.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์  245,162 ไร่ หรือ

ร้อยละ 4.08 ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ โดยอาจจะเป็นพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน  เป็น

ที่นาถูกทิ้งร้างจนหญ้ารก ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ป่าละเมาะที่มีไม้พุ่มไม้ยืนต้น

ขึ้นรก ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี พื้นที่ลุ่มที่มีการปลูกพืชอื่นๆ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 

เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ พื้นที่ถม นาเกลือ หาดทราย และที่ทิ้งขยะ 

มีเนื้อที่ 30,639 102,121 1,949 , 89,771 901 55 20 1,574 90 107 16 875 45 10,443 1,989 

4,098 93 และ376 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 1.70 0.03 1.50 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 

0.00 0.17 0.03 0.07 0.00 และ0.01  ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 30  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           346,368 5.77 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า      25,690 0.43 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง              540 0.01 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ        226,148 3.77 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ        76,873 1.28 
U401 สนามบิน           744 0.01 
U405 ถนน              2,186 0.04 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 111 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   7,267 0.12 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร              776 0.01 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ              2,369 0.04 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์              1,329 0.02 
U603 สุสาน ป่าช้า                1,952 0.03 
U605 สถานีบริการน้ำมัน                335 0.01 
U701 สนามกอล์ฟ              48 - 

A พื้นที่เกษตรกรรม        3,902,515 65.00 
A1 พื้นที่นา          2,531,016 42.16 

A100 นาร้าง    11,955 0.20 
A101 นาข้าว 2,465,456 41.07 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 40 - 
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 219 - 
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ 3,284 0.05 
A101+A229 นาข้าว+พริก 416 0.01 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 90 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 49,556 0.83 

A2 พืชไร่ 563,619 9.39 
A200 ไร่ร้าง   3,177 0.06 
A201 พืชไร่ผสม   151 - 
A202 ข้าวโพด 132 - 
A203 อ้อย 163,894 2.73 
A204 มันสำปะหลัง   392,195 6.53 
A205 สับปะรด   60 - 
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ตารางที่ 30  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A216 ข้าวไร่ 26 - 
A217 มันฝรั่ง 210 - 
A220 แตงโม 3,218 0.06 
A224 มะเขือเทศ 139 - 
A229 พริก 417 0.01 
A3 ไม้ยืนต้น         754,261 12.56 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,881 0.03 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 204 - 
A302 ยางพารา 621,904 10.36 
A303 ปาล์มน้ำมัน 37,107 0.62 
A304 ยูคาลิปตัส 83,666 1.40 
A305 สัก 6,518 0.11 
A309 ประดู่   74 - 
A314 หม่อน   95 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 534 0.01 
A318 จามจุร ี 25 - 
A322 กฤษณา 2,034 0.03 
A323 ตะกู 219 - 
A4 ไม้ผล 21,934 0.36 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 225 0.01 
A401 ไม้ผลผสม 6,011 0.10 
A404 เงาะ   22 - 
A405 มะพร้าว 157 - 
A406 ลิ้นจี่   56 - 
A407 มะม่วง 5,017 0.09 
A408 มะม่วงหิมพานต์   207 - 
A409 พุทรา   180 - 
A410 น้อยหน่า   1,081 0.02 
A411 กล้วย   733 0.01 
A412 มะขาม 1,951 0.03 
A413 ลำไย 4,359 0.07 
A414 ฝรั่ง 92 - 
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ตารางที่ 30  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A415 มะละกอ 112 - 
A416 ขนุน 55 - 
A417 กระท้อน 47 - 
A422 มะนาว   590 0.01 
A424 มะขามเทศ 17 - 
A426 แก้วมังกร 676 0.01 
A427 ส้มโอ 104 - 
A429 มะปราง มะยงชิด 242 0.01 
A5 พืชสวน 9,372 0.16 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 293 0.01 
A502 พืชผัก 5,391 0.09 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 116 - 
A504 องุ่น 46 - 
A510 นาหญ้า 118 - 
A511 หวาย 3,395 0.06 
A515 เห็ด 13 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 12,503 0.21 

A700 โรงเรือนร้าง 28 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 5,971 0.10 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 5,812 0.10 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 385 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 307 - 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   8,190 0.13 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 473 - 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 55 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7,648 0.13 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 14 - 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,620 0.03 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,620 0.03 
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ตารางที่ 30  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
F พื้นที่ป่าไม้ 1,190,346 19.83 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   11,662 0.20 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   323,815 5.40 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   289,532 4.82 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   564,424 9.40 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   65 - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 848 0.01 
W พื้นที่น้ำ 319,212 5.32 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 52,394 0.87 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 108,156 1.80 
W201 อ่างเก็บน้ำ 131,297 2.19 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 25,869 0.43 
W203 คลองชลประทาน 1,496 0.03 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด      245,162 4.08 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   30,639 0.51 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 102,121 1.70 
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 1,949 0.03 
M201 พื้นที่ลุ่ม 89,771 1.50 

M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย 901 0.02 
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง 55 - 
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก 20 - 

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,574 0.03 
M301 เหมืองแร่    90 - 
M302 บ่อลูกรัง 107 - 
M303 บ่อทราย    16 - 
M304 บ่อดิน 875 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 45 - 
M403 ที่หินโผล่ 10,443 0.17 
M405 พื้นที่ถม    1,989 0.03 
M501 นาเกลือ 4,098 0.07 
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ตารางที่ 30  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M601 หาดทราย 93 - 
M701 ที่ทิ้งขยะ       376 0.01 

รวมทั้งหมด 6,003,603      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,603 ไร่ 

2.31 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,077,535 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 355,262 ไร่ หรือร้อยละ 7.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,931,059 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
443,957  ไร่ หรือร้อยละ 8.75 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 199,642 ไร่ หรือร้อยละ  3.93 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่  147,615  ไร่ หรือร้อยละ  2.91  ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 31 และตารางที่ 31) ดังนี ้
 2.31.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 355,262 ไร่ หรือร้อยละ 7.00 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทาง
การเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ,ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และ
สนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 21,711ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่
จังหวัด มี 17 อำเภอ ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอลำดวน อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอ
ศรีขรภูมิ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอปราสาท อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด 
อำเภอสำโรงทาบ อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์   และ
อำเภอชุมพลบุร ี

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 243,982 ไร่ หรือร้อยละ 4.81 ของ
เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 50,468 ไร่ หรือร้อยละ 0.99  
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน  
วัดต่าง ๆ และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื ้อที ่ 23,129 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเนื้อที ่จังหวัด 
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน ถนน  และทางรถไฟ  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 12,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเนื้อที่จังหวัด 
ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 3,036 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  สุสาน ป่าช้า สถานีบริการ
น้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.31.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 3,931,059 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของเนื้อที่ จังหวัด 
ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 3165,483 ไร่ หรือร้อยละ 62.35 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  
นาข้าว มีเนื้อที่ 3,162,128 ไร่ หรือร้อยละ 62.28 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 3,355 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  362,599 ไร่ หรือร้อยละ  7.14 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง 
พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ปอแก้ว ปอกระเจา และพริก 

     (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่  193,453 ไร่ หรือร้อยละ  3.81 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน
ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอปราสาท เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลสุรินทร์อยู่ในตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท 
นอกจากนั้นก็มีการกระจายปลูกหลายอำเภอ ได้แก่  อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ 
อำเภอบัวเชด และอำเภอศรีณรงค ์

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  167,048 ไร่ หรือร้อยละ  3.29 ของเนื้อทั้ง 

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอปราสาท อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด         
อำเภอศรีณรงค์ อำเภอรัตนบุรี อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอท่าตูม และอำเภอจอมพระ 

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  387,244 ไร่ หรือร้อยละ 7.61 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้
ยืนต้นผสมร้าง ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ประดู่ 
ไผ่ปลูกเพื่อการค้า หม่อน หมาก กฤษณา และตะกู     
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 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  279,113 ไร่ หรือร้อยละ  5.50 ของเนื้อทั้ง
จ ังหว ัด ส ่วนใหญ่ปลูกอยู ่ ในอำเภอปราสาท อำเภอพนมดงร ัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ  
อำเภอศรีณรงค์  และอำเภอบัวเชด 

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื ้อที ่  92,064 ไร่ หรือร้อยละ  1.81 ของเนื้อทั้ง
จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 3,397 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผลร้าง/ 

เสื่อมโทรม ไม้ผลผสม ทุเรียน  มะพร้าว มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ลำไย ฝรั่ง มะละกอ และมะนาว      

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 856 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  
พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม พืชสวนผสม พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ แคนตาลูป และเห็ด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 3,203 ไร่ หรือร้อยละ 0.07
ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  6,818 ไร่ หรือร้อยละ  0.13 ของเนื้อที่
จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  และ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม มีเนื้อที่  6,191  424  186  และ 17 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 0.01  0.00 
และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0)  มีเนื้อที่  1,459 ไร่ หรือร้อยละ  0.13 ของ
เนื้อที่จังหวัด 

 2.31.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  443,957 ไร่ หรือร้อยละ 8.75 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย
ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกรอ
สภาพฟื้นฟู และป่าปลูกสมบูรณ์   ส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  247,507 ไร่ หรือร้อยละ 
4.87 ของเนื้อที่จังหวัด ป่าป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพนมดงรัก อำเภอ
กาบเชิง อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

 2.31.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดสุรินทร์มีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก
อำเภอ มีเนื้อที่  199,642 ไร่ หรือร้อยละ  3.93 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และ
ทะเลสาบ     มีเนื้อที่  90,585 ไร่ หรือร้อยละ 1.78 ของเนื้อที่จังหวัด ลำน้ำชีเป็นลำน้ำที่ต้นน้ำเกิดจาก
เขาพนมดงรัก เป็นลำน้ำที่แบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
สุรินทร์ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 90 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอปราสาท อำเภอ
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เมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ และไปบรรจบแม่น้ำมูลที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี
เนื้อที่  109,057 ไร่ หรือร้อยละ 2.15 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2520 มีความสูงจากท้องน้ำ 20 เมตร สันเขื่อนยาว 4.4 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 20.8 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีการปิดกั้นห้วยเสนงและลำน้ำอำปึลที่บ้านโคกจ๊ะ-บ้านถนน-บ้านเฉนียง ที่รับน้ำมาจาก
อ่างเก็บน้ำอำปึลเป็นอ่างแฝดทางด้านเหนือเขื่อนซึ่งเป็นฝ่ายส่งน้ำและบำรุง รักษาที่ 1 ชลประทาน
สุรินทร์ จึงได้ขุดร่องเช่ือมระหว่างอ่างทั้งสอง สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ  

 2.31.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด 147,615 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 
ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ และพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ 
59,720  และ 54,717 ไร่ หรือร้อยละ 1.18 และ 1.08 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ พบในอำเภอชุมพล
บุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ โดยเฉพาะอำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม 
อยู่ในทีร่าบลุ่มแม่น้ำมูลในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ 
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ตารางที่ 31  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 355,262 7.00 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 21,711 0.43 
U201 หมู่บา้นบนพื้นราบ 243,982 4.81 
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 504 0.01 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 49,964 0.98 
U401 สนามบิน 219 - 
U405 ถนน 22,085 0.44 
U406 ทางรถไฟ 825 0.02 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 206 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   11,029 0.22 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,701 0.03 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,721 0.03 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 281 0.01 
U603 สุสาน ป่าช้า   669 0.01 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 340 0.01 
U701 สนามกอล์ฟ 25 - 

A พื้นที่เกษตรกรรม 3,931,059 77.41 
A1 พื้นที่นา 3,165,483 62.35 

A100 นาร้าง    3,355 0.07 
A101 นาข้าว 3,138,180 61.81 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 63 - 
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 1,120 0.02 
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 10 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 22,755 0.45 

A2 พืชไร่ 362,599 7.14 
A200 ไร่ร้าง   1,777 0.04 
A201 พืชไร่ผสม   199 - 
A202 ข้าวโพด 66 - 
A203 อ้อย 193,453 3.81 
A204 มันสำปะหลัง   167,048 3.29 
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา 27 - 
A229 พริก   29 - 
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ตารางที่ 31  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3 ไม้ยืนต้น 387,244 7.61 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 5,752 0.11 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 1,914 0.04 
A302 ยางพารา 279,113 5.50 
A303 ปาล์มน้ำมัน 6,170 0.12 
A304 ยูคาลิปตัส 92,064 1.81 
A305 สัก 1,121 0.02 
A306 สะเดา   35 - 
A307 สนประดิพัทธ์ 26 - 
A308 กระถิน 10 - 
A309 ประดู่   50 - 
A314 หม่อน   736 0.01 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 170 - 
A317 หมาก   17 - 
A322 กฤษณา 24 - 
A323 ตะกู 42 - 
A4 ไม้ผล 3,397 0.06 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 93 - 
A401 ไม้ผลผสม 1,586 0.03 
A403 ทุเรียน 42 - 
A405 มะพร้าว 205 - 
A407 มะม่วง 735 0.01 
A408 มะม่วงหิมพานต์   379 0.01 
A411 กล้วย   228 0.01 
A413 ลำไย 63 - 
A414 ฝรั่ง 12 - 
A415 มะละกอ 25 - 
A422 มะนาว   29 - 
A5 พืชสวน 856 0.02 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 30 - 
A501 พืชสวนผสม   13 - 
A502 พืชผัก 737 0.02 
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ตารางที่ 31  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 15 - 
A512 แคนตาลูป 51 - 
A515 เห็ด 10 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3,203 0.07 

A700 โรงเรือนร้าง 56 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,406 0.03 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 291 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 566 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 884 0.02 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   6,818 0.13 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 424 0.01 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 17 - 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 6,191 0.12 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 186 - 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,459 0.03 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,459 0.03 
F พื้นที่ป่าไม้ 443,957 8.75 

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   2,398 0.05 
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   247,507 4.87 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   54,250 1.07 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   69,859 1.38 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   7,871 0.16 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 62,072 1.22 
W พื้นที่น้ำ 199,642 3.93 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 52,830 1.04 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 37,755 0.74 
W201 อ่างเก็บน้ำ 67,126 1.32 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 26,248 0.52 
W203 คลองชลประทาน 15,683 0.31 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 147,615 2.91 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   16,322 0.32 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 59,720 1.18 
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ตารางที่ 31  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201 พื้นที่ลุ่ม 54,717 1.08 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 604 0.01 
M301 เหมืองแร่    2,742 0.05 
M302 บ่อลูกรัง 546 0.01 
M303 บ่อทราย    352 0.01 
M304 บ่อดิน 443 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 165 - 
M403 ที่หินโผล่ 1,513 0.03 
M405 พื้นที่ถม    10,438 0.21 
M701 ที่ทิ้งขยะ       53 - 

รวมทั้งหมด 5,077,535      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
         กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่ 

2.32 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,891,584  ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 132,081  ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,357,991 ไร่ หรือร้อยละ 71.77 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 167,595 ไร่  หรือร้อยละ 8.86 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 124,470 ไร่ หรือ
ร้อยละ 6.60 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 109,447  ไร่ หรือร้อยละ 5.78 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 32 และตารางที่ 32) ดังนี ้
 2.32.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่  132,081 ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง สถานที่

ราชการและสถาบันต่าง ๆ ถนน ทางรถไฟ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน,ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่  12,210 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอ

สังคม อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี  และอำเภอโพธิ์ตาก  

 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่รวม 76,556 ไร ่หรือร้อยละ 4.05 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบ

ไปด้วย หมู่บ้านบนพื้นราบ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่  76,335 และ 221 ไร่ หรือร้อยละ 

4.04 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่

ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถานบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่  30,139 ไร่ หรือร้อยละ 1.59 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่างๆ  สถาบันการศึกษาหลาย

แห่งได้ขยายวิทยาเขตมาต้ังในจังหวัดนี้  เช่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม ศูนย์หนองคาย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เป็นต้น 

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่รวม  5,924 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบไปด้วยเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่  ถนน และทางรถไฟ มีเนื้อที่  5,359 และ  565 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.28 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่  4,987 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบไปด้วย  โรงงานอุตสาหกรรม และ ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 4,738 ไร่ 

และ 167 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด  นอกจากนี้ยังพบว่ามีพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 

มีเนื้อที่ 82 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่  1,536 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่  729 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.32.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่  1,357,991 ไร่ หรือร้อยละ 71.77 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ และสถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่  653,345 ไร่ หรือร้อยละ 34.54 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 606,600 ไร่ หรือร้อยละ 32.07 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 4,025 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 35,685 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของเนื้อที่จังหวัด 
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ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพนพิสัย อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ และ

อำเภอรัตนวาปี และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และ

ยาสูบ เป็นต้น มีเนื้อที่ 7,035 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่  141,078 ไร่ หรือร้อยละ 7.45 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไร่ร้าง

พืชไร่ผสม ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ยาสูบ ถั่วลิสง ข้าวไร่ มันแกว แตงโม มะเขือเทศและ

พริก 

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 86,505 ไร่ หรือร้อยละ 4.57 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสระใคร และอำเภอท่าบ่อ 

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 16,747 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (3) ยาสูบ (A206) มีเนื้อที่ 13,095 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่กระจายใกล้ๆบริเวณริมแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมือง

หนองคาย 

 (4) สับปะรด (A205) มีเนื้อที่ 10,629 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (5) พืชไร่อื ่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด สับปะรด ถั่วลิสง ข้าวไร่ มันแกว 

แตงโม มะเขือเทศ พริก และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 14,102 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  506,601 ไร่ หรือร้อยละ 26.78 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 419,284 ไร่ หรือร้อยละ 22.17 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสังคม อำเภอโพธ์ิตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี  

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 38,740 ไร่ หรือร้อยละ 2.05 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด  

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่ 30,870 ไร่ หรือร้อยละ 1.63 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก สะเดา กาแฟ หม่อน ไผ่ หมาก 

จามจุรี กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 17,707 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่

จังหวัด  
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 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่  23,072 ไร่ หรือร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา กล้วย มะขาม ลำไย ฝรั่ง มะละกอ 

ขนุน มังคุด ระกำ สละ มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 

 (1) กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 13,536 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่แถวอำเภอสังคม 

  (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 3,269 ไร ่หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด   

  (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 1,188 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด   

 (3) ลำไย (A413) มีเนื้อที่ 1,126 ไร่ หรือร้อยละ 0.06  ของเนื้อที่จังหวัด   

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ พุทรา 

มะขาม ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มังคุด ระกำ สละ มะนาว แก้วมังกร ส้มโอ ละมุด มะปราง มะยงชิด และไม้

ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  3,969 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 1,310 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (1) พืชผัก (A502) มีเนื้อที่ 1,045 ไร่ หรือร้อยละ 0.06  ของเนื้อที่จังหวัด   

 (2) พืชสวนอื่น ๆ ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม พืชสวนผสม ไม้ดอก ไม้ประดับ 

องุ่น พริกไทย สตรอเบอรี่ เสาวรส พืชสมุนไพร หวาย และเห็ด มีเนื้อที่ 265 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ

เนื้อที่จังหวัด 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่  4,438 ไร่ หรือร้อยละ 0.24

ของเนื้อที่จังหวัด โดย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า มีพื้นที่มากที่สุด 2,411 

1,087 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่  38 ไร่ ได้แก่ บัว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  28,109 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้อที่ 1,333 และ 

26,776 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 และ1.42 ของเนื้อที่จังหวัด  ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอ

ศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ 

 2.32.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่  167,595 ไร่ หรือร้อยละ 8.86 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่ 161,665  466 และ 5,464 ไร่ 

หรือร้อยละ 8.55 0.02 และ 0.29 ของเนื้อที่จังหวัด  
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 2.32.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดหนองคายมีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่  124,470 ไร่ หรือร้อยละ 6.60 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่ 86,864 ไร่ หรือร้อยละ 4.59 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีแม่น้ำสายหลักและคลองสำคัญ ได้แก่   

แม่น้ำโขง 4.60 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่ 37,606 ไร ่หรือร้อยละ 2.00 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2.32.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดหนองคายมีเนื้อที่  109,447 ไร่ หรือร้อยละ 5.78 ของ

เนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่กองวัสดุ พื้นที่ถม หาดทราย และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่ 

15,467  55,183  34,416  159  264  456  203  2,001  1,214 และ 84 ไร่ หรือร้อยละ  0.82  2.92 

1.82  0.01  0.01  0.02  0.01  0.11  0.06 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 32  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรา้ง  132,081            6.99  

U101  ตัวเมืองและย่านการค้า  12,210  0.65 

U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง  221  0.01 

U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ  76,335  4.04 

U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  30,139  1.59 

U405   ถนน  5,359  0.28 

U406  ทางรถไฟ  565  0.03 

U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  82  0.00 

U502   โรงงานอุตสาหกรรม  4,738  0.25 

U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร  167  0.01 

U600  สถานที่ร้าง   46  0.00 

U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  858  0.05 

U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  482  0.03 

U603  สุสาน ป่าช้า   107  0.01 

U605  สถานีบริการน้ำมัน  43  0.00 

U701  สนามกอล์ฟ  729  0.04 

A  พื้นที่เกษตรกรรม  1,357,991           71.77  

A1 พื้นที่นา 653,345               34.54  

A100 นาร้าง 35,685  1.89 

A101 นาข้าว 606,600  32.07 

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 430  0.02 

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 5,247  0.28 

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 17  0.00 

A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 1,303  0.07 

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 38  0.00 

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 4,025  0.21 
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ตารางที่ 32  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A2  พืชไร่  141,078                 7.45  

A200 ไร่ร้าง 3,560  0.19 

A201 พืชไร่ผสม 7,904  0.42 

A202 ข้าวโพด 2,007  0.11 

A203 อ้อย 86,505  4.57 

A204 มันสำปะหลัง 16,747  0.89 

A205 สับปะรด 10,629  0.56 

A206 ยาสูบ 13,095  0.69 

A216 ข้าวไร่ 230  0.01 

A220 แตงโม 58  0.00 

A224 มะเขือเทศ 94  0.00 

A229 พริก 249  0.01 

A3  ไม้ยืนต้น  506,601               26.78  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 10,245  0.54 

A301  ไม้ยืนต้นผสม 2,093  0.11 

A302 ยางพารา 419,284  22.17 

A303 ปาล์มน้ำมัน 30,870  1.63 

A304 ยูคาลิปตัส 38,740  2.05 

A305 สัก 4,110  0.22 

A309 ประดู ่  98  0.01 

A315 ไผ่ 587  0.03 

A318 จามจุร ี 468  0.02 

A322 กฤษณา 23  0.00 

A323 ตะกู 83  0.00 

A4  ไม้ผล  23,072                 1.20  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,649  0.09 

A401  ไม้ผลผสม 3,269  0.17 

A402 ส้ม 118  0.01 
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ตารางที่ 32  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A403 ทุเรียน 113  0.01 

A404 เงาะ 740  0.04 

A405 มะพร้าว 411  0.02 

A406 ลิ้นจี่ 24  0.00 

A407 มะม่วง 1,188  0.06 

A408 มะม่วงหิมพานต์ 15  0.00 

A409 พุทรา 61  0.00 

A411  กล้วย 13,520  0.71 

A412 มะขาม 453  0.02 

A413 ลำไย 1,126  0.06 

A414 ฝรั่ง 42  0.00 

A415 มะละกอ 34  0.00 

A419 มังคุด 17  0.00 

A422 มะนาว 156  0.01 

A426 แก้วมังกร 94  0.00 

A427 ส้มโอ 32  0.00 

A429 มะปราง มะยงชิด 10  0.00 

A5  พืชสวน  1,310                 0.07  

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 122  0.01 

A501 พืชสวนผสม 23  0.00 

A502 พืชผัก 1,045  0.06 

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 71  0.00 

A506 สตรอเบอรี่ 12  0.00 

A510 นาหญ้า 10  0.00 

A511 หวาย 15  0.00 

A515 เห็ด 12  0.00 

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  4,438  0.24 

A700 โรงเรือนร้าง 15  0.00 
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ตารางที่ 32  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 898  0.05 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,087  0.06 

A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 2,411  0.13 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 27  0.00 

A8  พืชน้ำ  38  0.00 

A803 บัว 38  0.00 

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   28,109  1.49 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,333  0.07 

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 26,776  1.42 

F  พื้นที่ปา่ไม้  167,595  8.86 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 5,464  0.29 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 161,665  8.55 

F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 466  0.02 

W  พื้นที่น้ำ              124,470  6.60 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 54,765  2.90 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ  32,099  1.70 

W201 อ่างเก็บน้ำ 17,919  0.95 

W202 บ่อน้ำในไร่นา 19,191  1.02 

W203 คลองชลประทาน 496  0.03 

M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              109,447  5.78 

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 15,467  0.82 

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 55,183  2.92 

M201  พื้นที่ลุ่ม 34,416  1.82 

M302 บ่อลูกรัง 159  0.01 

M303 บ่อทราย 264  0.01 

M304 บ่อดิน 456  0.02 

M401 พื้นที่กองวัสดุ 203  0.01 

M405 พื้นที่ถม 2,001  0.11 
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ตารางที่ 32  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M601 หาดทราย  1,214  0.06 

M701 ที่ทิ้งขยะ 84  0.00 

รวมทั้งหมด 1,891,584      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 3,026,534 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,584 ไร่ 

2.33 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดหนองบัวลำภ ูมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,411,929 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 126,215 ไร่ หรือร้อยละ 5.25 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,722,343 ไร่ หรือร้อยละ 71.39 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 
(F) มีเนื้อที่ 386,287 ไร่  หรือร้อยละ 16.02 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 118,905 ไร่ หรือ
ร้อยละ  4.93 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 58,179 ไร ่หรือร้อยละ 2.41 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 33 และตารางที่ 33) ดังนี ้
 2.33.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 126,215 ไร่ หรือร้อยละ 5.25 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า และสถานีบริการน้ำมัน  

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 6,409 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรอืง 

และอำเภอสุวรรรคูหา 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 74,663 ไร่ หรือร้อยละ 3.10 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  
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 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มี

เนื้อที่ 29,673 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,856 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ถนน เป็นต้น  

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 5,696 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 5,029 และ 667 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.21 และ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 5) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 918 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของ 

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า และสถานี

บริการน้ำมัน  

 2.33.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,722,343 ไร่ หรือร้อยละ 71.39 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่ งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 619,874  ไร่ หรือร้อยละ 25.70  ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 613,062 ไร่ หรือร้อยละ 25.42 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 4,275 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 899 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภออำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญ

เรือง และอำเภอนากลาง และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และ

พืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 1,638 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 870,581  ไร่ หรือร้อยละ 36.09 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ 

 (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 766,522 ไร่ หรือร้อยละ 31.78 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย

โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดหนองบัวลำภู พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูก

มากในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา  

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื ้อที ่ 75,280 ไร่ หรือร้อยละ 3.12 ของเนื้อที่

จังหวัด พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง 

และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  
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 (3)    ข้าวโพด (A202) มีเนือที่ 22,878 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากในพื้นที่อำเภอนาวังและนากลาง 

 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ถั่วลิเหลือง แตงโม และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 5,901 

ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  213,389 ไร่ หรือร้อยละ 8.84 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  149,873 ไร่ หรือร้อยละ 6.21 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกกระจายอยู่ทุกอำเภอ ปลูกมากในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา ศรีบุญเรือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  

และอำเภอนากลาง  

 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  45,136 ไร่ หรือร้อยละ 1.87 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอ

นากลาง 

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  9,179  ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่จังหวัด

พบปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลางและอำเภอ

สุวรรณคูหา 

 (4) สัก มีเนื้อที่ 3,600 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด  

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก สะเดา กระถิน ประดู่ กาแฟ หม่อน 

ไผ่ปลูกเพื่อการค้า จามจุรี ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 5,601 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของ

เนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 15,247 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม มะม่วง กล้วย มะขาม ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 4,173 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด  พบ

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ส่วนใหญ่พบปลูกในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก 

ได้แก่ พันธ์ุน้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าลั่น และแก้ว เป็นต้น  

 (2)    ลำไย (A413) มีเนื้อที่  3,867 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด พบ 

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พบปลูกมากในพื่นที่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา 

 (3)    มะขาม (A412) มีเนื้อที่  3,630 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พบปลูกมากในพื้นที่อำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณคูหา  
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 (4)    ไม้ผลผสม (A401) มีเนื ้อที ่ 431 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที ่จังหวัด  

พบปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ส่วนใหญ่พบปลูกในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไม้ผลที่ปลูกได้แก่ ลิ้นจี่ 

มะม่วง น้อยหน่า กล้วย มะขาม ลำไย ขนุน กระท้อน และมะนาว เป็นต้น     

 (5) ไม้ผลอื ่น ๆ ได้แก่ เงาะ มะพร้าว พุทรา กล้วย มะละกอ ขนุน มะนาว  

แก้วมังกร และไม้ผลร้าง/เสือ่มโทรม มีเนื้อที่  343 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 399 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  

พืชสวนผสม พืชผัก และ เห็ด ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 848 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และ

โรงเรือนเลี้ยงสุกร ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  2,005 ไร่ หรือร้อยละ  0.08 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอสุวรรณ

คูหาและอำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู   

 2.33.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเน ื ้อที ่   386,287 ไร ่ หร ือร ้อยละ 16.02 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่า

ปลูกรอสภาพฟื้นฟู ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่  291,754

และ 92,893 ไร่ หรือร้อยละ 12.10 และ 3.85 ของเนื้อที่จังหวัด พบกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด พบมากใน

เขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง และอำภอสุวรรณคูหา โดยมีป่าสงวน

แห่งชาติ 6 แห่ง อุทยานแห่งชาติภูเก้า- ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ (เตรียมประกาศ) วน

อุทยานบัวบาน วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ป่าชุมชน เขตสงวนและอนุรักษ์ ได้แก่ ป่าภูพาน ป่ าหนองบัว 

และป่าหนองเรือ เป็นต้น 

 2.33.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดอุหนองบัวลำภูมีแหล่งน้ำ กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ มีเนื้ อที่  

116,407 ไร่ หรือร้อยละ  4.84 ของเนื้อที่จังหวัด สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แหล่งน้ำที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  42,461 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ ลำพะเนียง ลำน้ำพอง ลำห้วยโมง  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  118,905 ไร่ หรือร้อยละ 4.93 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  
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อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ่างเก็บน้ำโคกนกสาลิกา อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำ

ห้วยผาวัง อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด อ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วย

น้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยโจดใต้สาธารณประโยชน์ เป็นต้น  

 2.33.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 58,179 ไร่ หรือ  ร้อยละ  2.41 ของเนื้อที่จังหวัด กระจาย

อยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก ่

 1)     ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่  50,258 ไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ และไผ่ป่า ไผ่หนาม มีเนื้อที่  4,438 

46,078 และ 66 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 1.91 และ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ พบกระจายอยู่ทั่ว

ทั้งจังหวัด พบมากในเขตอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอเมืองหนองบัลำภู และอำเภอโนนสัง   

 2)    พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่  2,891 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขต

อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอโนนสัง 

 3)    เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่  3,355 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง และบ่อดิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เหมืองแร่ มีเนื้อที่ 2,240 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4)   พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่  1,235 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ และพื้นที่ถม มีเนื้อที่ 10 614 และ 611 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.03 และ 

0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

 5)   ที่ทิ้งขยะ (M7) มีเนื้อที่  116 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่จังหวัด 
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ตารางที่ 33  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภ ูปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  126,215         5.25  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,409               0.27  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 74,663               3.10  

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 29,673               1.23  

U405 ถนน 8,856               0.37  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   5,029               0.21  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 667               0.03  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  312               0.01  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 382               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   97                   -    

U605 สถานีบริการน้ำมัน  127               0.01  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  1,722,343       71.39  

A1 พื้นที่นา 619,874           25.70  

A100 นาร้าง    899               0.04  

A101 นาข้าว 613,062             25.42  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 344               0.01  

A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 1,256               0.05  

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 38                   -    

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 4,275               0.18  

A2  พืชไร่  870,581           36.09  

A200 ไร่ร้าง   1,310               0.05  

A201 พืชไร่ผสม   380               0.02  

A202 ข้าวโพด 22,878               0.95  

A203 อ้อย  766,522             31.78  

A204 มันสำปะหลัง   75,280               3.12  

A205 สับปะรด   11                   -    

A209 ถั่วเหลือง    4,155               0.17  
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ตารางที่ 33  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A3  ไม้ยืนต้น  213,389            8.84  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 1,426               0.06  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   3,272               0.14  

A302 ยางพารา   149,873               6.21  

A303 ปาล์มน้ำมัน   9,179               0.38  

A304 ยูคาลิปตัส   45,136               1.87  

A305 สัก   3,600               0.15  

A308 กระถิน 22                   -    

A309 ประดู ่  60                   -    

A312 กาแฟ   64                   -    

A314 หม่อน   211               0.01  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 282               0.01  

A318 จามจุรี   165               0.01  

A323 ตะกู 99                   -    

A4  ไม้ผล  15,247            0.62  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 30                   -    

A401 ไม้ผลผสม   3,146               0.13  

A404 เงาะ   15                   -    

A405 มะพร้าว   56                   -    

A407 มะม่วง   4,173               0.17  

A409 พุทรา   17                   -    

A411 กล้วย   204               0.01  

A412 มะขาม   3,630               0.15  

A413 ลำไย    3,867               0.16  

A415 มะละกอ  25                   -    

A416 ขนุน   33                   -    

A422 มะนาว   32                   -    

A426 แก้วมังกร   19                   -    
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ตารางที่ 33  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A5  พืชสวน  399            0.01  

A501 พืชสวนผสม   10                   -    

A502 พืชผัก   350               0.01  

A504 องุ่น   13                   -    

A515 เห็ด 26                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  848            0.05  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   128               0.01  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 118               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  352               0.02  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  250               0.01  

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,005            0.08  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,976               0.08  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  29                   -    

F  พื้นที่ปา่ไม้  386,287       16.02  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   748               0.03  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   92,893               3.85  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   291,754             12.10  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   892               0.04  

W  พื้นที่นำ้  118,905         4.93  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 35,568               1.48  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 6,885               0.29  

W201 อ่างเก็บน้ำ  58,882               2.44  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   16,012               0.66  

W203 คลองชลประทาน  1,558               0.06  

M  พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด  58,179         2.41  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   4,438               0.18  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 46,078               1.91  

M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 66                   -    
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ตารางที่ 33  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
M201 พื้นที่ลุ่ม 2,891               0.12  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 731               0.03  

M301 เหมืองแร่   2,240           0.09  

M302 บ่อลูกรัง    168               0.01  

M304 บ่อดิน  216               0.01  

M401 พื้นที่กองวัสดุ 10                   -    

M403 ที่หินโผล่   614               0.03  

M405 พื้นที่ถม    611               0.03  

M701 ที่ทิ้งขยะ       116                   -    

รวมทั้งหมด 2,411,929      100.00 
 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,411,929 ไร่ 

2.34 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,975,780 ไร่  สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 98,481 ไร่ หรือร้อยละ 4.99 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,552,318 ไร่ หรือร้อยละ 78.56 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 
204,060 ไร่ หรือร้อยละ 10.33 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 51,276 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 
ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 69,645 ไร่ หรือร้อยละ 3.52 ของเนื้อที่จังหวัด โดย
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 34 และตารางที่ 34) ดังนี ้
 2.34.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 98,481 ไร่ หรือร้อยละ 4.99 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม 

เกสต์เฮ้า สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 4,511 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคม อำเภอลืออำนาจ อำเภอปทุม

ราชวงศา อำเภอหัวตะพาน และอำเภอพนา มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและแหล่งการค้า 

ประกอบด้วย บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

 2) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ 71,331 ไร่ หรือร้อยละ 3.61 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 71,272 ไร่ หรือร้อยละ 3.61  ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วไป

ในทุกอำเภอ มีการตั้งหมู่บ้านเป็นหย่อมในพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบหรือพื้ นที่ดอน บริเวณบ้านมักจะ

ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ พืชผัก หรือมีไม้ยืนต้นดั้งเดิมอยู่ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 59 ไร่  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 17,024 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มีเนื้อที่ 17,004 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 

ของเนื้อที่จังหวัด เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัด

อำนาจเจริญ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่างๆ เป็นต้น และ

สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง มีเนื้อที่ 20 ไร่ 

 4) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 4,370 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 3,454 ไร่ หรือร้อยละ 0.18  เช่น โรงงานน้ำตาลมิตรผล 

อำนาจเจริญ โรงงานแป้งมัน โรงสี บริษัทห้างร้านต่างๆ ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 

817 ไร่ หรือร้อยละ 0.04  เช่น ลานมันโชคมนตรี ลานมันดู เฮงฮวด เพิ่มพูนธัญญทิพย์ สถานีขนถ่าย

อ้อย และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 99 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ได้แก่ โรงงานร้าง บริษัทร้าง เป็นต้น   

 5) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 1,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ

เนื้อที่จังหวัดประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (U601) 473 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ ร้านอาหาร สนามกีฬา สวนพุทธอุทยาน อำนาจเจริญ สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ โรงแรม รี

สอร์ท เกสต์เฮ้าส์ (U602) 199 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ บ้านสวนอุดมสุขรีสอร์ท 

โรงแรมธารารีนและสวนอาหาร ลีลาวดีรีสอร์ท เสนางค์รีสอร์ท สุสาน ป่าช้า (U603) 296 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ณาปนสถานบ้านาไร่ พุทธสถานสุสาน บ้านคำกลาง -บ้านสมบูรณ์ 

สถานีบริการน้ำมัน (U605) 114  ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ปั๊มน้ำมันปตท. ปั๊มน้ำมัน

บางจาก ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ และสถานที่ร้าง (U600) 12 ไร่ ได้แก่ ปั๊มน้ำมันร้าง เป็นต้น  
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 6) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 151 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สนาม

กอล์ฟมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับหน่วย

พัฒนาการเคลื่อนที่ 51 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นอกจากนี้ยังมี รักกอล์ฟ อำนาจเจริญ เป็นสนาม

ไดรกอล์ฟ เป็นต้น 

 2.34.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,552,318 ไร่ หรือร้อยละ 78.56 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วย พื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 1,107,843 ไร่ หรือร้อยละ 56.07 ของเนื้อที่จังหวัด    พบ

มากที่สุดในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื้อที่ 1,100,606 ไร่ หรือร้อยละ 55.70 

ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 2,889 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง    

มีเนื้อที่ 2,915 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย 

เช่น ข้าวโพด ปอเทือง ถั่วพร้า แตงโม พริก ผัก และแคนตาลูป เป็นต้น มีเนื้อที่ 1,433 ไร่ หรือร้อยละ 

0.07 ของเนื้อที่จังหวัด เป็นนาปีอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก พบปลูกมากที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัว

ตะพาน และอำเภอปทุมราชวงศา ตามลำดับ 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 271,217 ไร่ หรือร้อยละ 13.72 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไร่ที่สำคัญ

ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  177,568 ไร่ หรือร้อยละ 8.99 ของเนื้อที่

จังหวัด พบปลูกมากที่อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามลำดับ 

 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 91,360 ไร่ หรือร้อยละ 4.62 ของเนื้อที่จังหวัด อ้อย

โรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัด พบปลูกมากที่อำเภอชานุมาน อำเภอเ มือง

อำนาจเจริญ และอำเภอเสนางคนิคม ตามลำดับ 

 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ พืชไร่ผสม ข้าวโพด สับปะรด ถั่วลิสง แตงโม กะหล่ำปลี 

มะเขือเทศ พริก มีเนื้อที่ 790 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 1,499 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  162,455 ไร่ หรือร้อยละ 8.22 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ยืนต้น  

ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  127,255 ไร่ หรือร้อยละ 6.44 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกมากที่อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอเมืองอำนาจเจรญิ ตามลำดับ   
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 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  20,204 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกมากที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน และอำเภอพนา ตามลำดับ   

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  12,562 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกมากที่อำเภอชานุมาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา ตามลำดับ   

 (4) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สัก กาแฟ หม่อน ไผ่ปลูกเพื่อการค้า

กฤษณา และตะกู มีเนื้อที่ 1,519 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 

915 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 5,591 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด ไม้ผลที่สำคัญ 

ได้แก่ มะม่วง ไม้ผลผสม มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วง (A407) มีเนื ้อที ่ 1,987 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื ้อที ่จังหวัด    

ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอชานุมาน ตามลำดับ  

 (2) ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 1,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด    

ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา ตามลำดับ  

 (3) มะม่วงหิมพานต์ (A408) มีเนื้อที่ 514 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอหัวตะพาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา ตามลำดับ 

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ทุเรียน กล้วย  มะขาม  ลำไย   ฝรั่ง  มะละกอ มะนาว 

แก้วมังกร มะปราง มะยงชิด มีเนื้อที่  1,542 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด และไม้ผลร้าง/เสื่อม

โทรม มีเนื้อที่ 42 ไร่  

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 682 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก พบปลูกมากที่อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา ไม้ดอกไม้ประดับ พบปลูกที่อำเภอเมือง

อำนาจเจริญ และอำเภอลืออำนาจ หวาย พบปลูกที่อำเภอชานุมาน หน่อไม้ฝรั่ง พบปลูกที่อำเภอปทุม

ราชวงศา และเห็ด พบปลูกที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 2,308 ไร่ หรือร้อยละ 0.12

ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก      

พบมากที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โรงเรือนเลี้ยงสุกร พบมากที่อำเภอลืออำนาจ โดยมีฟาร์มเลี้ยงหมูที่

สำคัญ คือ บริษัทไทกุนฟาร์ม จำกัด และโรงเรือนร้าง  

 7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  2,062 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ สถานที่เพาะเลี้ยงปลา พบมากที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  



315 

 

 8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  160 ไร่ หรือร้อยละ  0.01 ของเนื้อที่

จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

 2.34.3 พื้นที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 204,060 ไร่ หรือร้อยละ 10.33 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย

ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าพรุสมบูรณ์ และป่าปลูกสมบูรณ์ 

ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 136,469 ไร่ หรือร้อยละ 6.91 ของเนื้อที่จังหวัด พบมาก  

ที่อำเภอชานุมาน อำเภอหัวตะพาน และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบ ได้แก่ ประดู่ 

ตีนนก รกฟ้า เหียง พลวง เต็ง แดง ตะแบกนา มะค่า และมีไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่รวก ปรงป่า และ

หญ้าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น  

 2.34.4 พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 51,276 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) มีเนื้อที่ 26,830 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 21,807 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของเนื้อที่จังหวัด แม่น้ำที่สำคัญ 

ได้แก่ แม่น้ำโขง ไหลผ่านอำเภอชานุมาน ลำเซบาย ไหลผ่านอำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง

อำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน ลำเซบก ไหลผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอลือ

อำนาจ อำเภอพนา และหนอง บึง ทะเลสาบ 5,023 ไร่ หรือร้อยละ0.26 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ หนอง

ผือ หนองเบน หนองจิก และหนองแต้ เป็นต้น 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) มีเนื้อที่ 24,446 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ 16,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของเนื้อที่จังหวัด อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่าง

เก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ่างเก็บน้ำห้วยละโอง 

บ่อน้ำในไร่นา 6,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่จังหวัด และคลองชลประทาน 806 ไร่ หรือร้อยละ 

0.04 ของเนื้อที่จังหวัด   

 2.34.5 พื ้นที ่ เบ ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 69,645  ไร ่ หรือร้อยละ 3.52 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ และที่ทิ้งขยะ 

 1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื ้อที ่ 57,677 ไร่ หรือร้อยละ 2.92 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 2,590 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ทุ่งหญ้าสลับ 

ไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 55,087 ไร่ หรือร้อยละ 2.79 ของเนื้อที่จังหวัด    

 2) พื้นที่ลุ่ม (M201) มีเนื้อที่ 2,032 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากที่

อำเภอหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
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 3) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื ้อที ่ 653 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด

ประกอบด้วย บ่อลูกรัง 46 ไร่ บ่อทราย 88 ไร่ บ่อดิน 206 ไร่หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด   และ

บ่อขุดเก่า 313 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 4) พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) ) มีเนื้อที่ 9,198 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด

ประกอบด้วย พื้นที่กองวัสดุ 39 ไร่ ของเนื้อที่จังหวัด ที่หินโผล่ 8,036 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่

จังหวัด เป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ดที่พบมากที่สุดในพื้นที่เบ็ดเตล็ด พบมากที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอ   

เสนางคนิคม อำเภอชานุมาน ตามลำดับ และพื้นที่ถม 1,123 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) ที่ทิ้งขยะ (M701) มีเนื้อที่ 85 ไร่ พบที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน 

และอำเภอชานุมาน  
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ตารางที่ 34  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 98,481 4.99 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,511 0.23 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 59 - 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 71,272 3.61 
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 20 - 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 17,004 0.86 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 99 - 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,454 0.18 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 817 0.04 
U600 สถานที่ร้าง 12 - 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 473 0.02 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 199 0.01 
U603 สุสาน ป่าช้า   296 0.01 
U605 สถานีบริการน้ำมัน 114 0.01 
U701 สนามกอล์ฟ 151 0.01 

A พื้นที่เกษตรกรรม 1,552,318 78.56 
A1 พื้นที่นา 1,107,843 56.07 

A100 นาร้าง    2,915 0.15 
A101 นาข้าว 1,100,606 55.70 

A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 392 0.02 
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 521 0.03 
A101+A220 นาข้าว+แตงโม   95 - 
A101+A229 นาข้าว+พริก 234 0.01 
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 148 0.01 
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป 43 - 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 2,889 0.15 

A2 พืชไร่ 271,217 13.72 
A200 ไร่ร้าง   1,499 0.08 
A201 พืชไร่ผสม   37 - 
A202 ข้าวโพด 181 0.01 
A203 อ้อย 91,360 4.62 
A204 มันสำปะหลัง   177,568 8.99 
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  ตารางที่ 34  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A205 สับปะรด   5 - 
A210 ถั่วลิสง   5 - 
A220 แตงโม 76 - 
A223 กะหล่ำปลี 27 - 
A224 มะเขือเทศ 18 - 
A229 พริก 441 0.02 
A3 ไม้ยืนต้น 162,455 8.22 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 915 0.05 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 431 0.02 
A302 ยางพารา 127,255 6.44 
A303 ปาล์มน้ำมัน 12,562 0.64 
A304 ยูคาลิปตัส 20,204 1.02 
A305 สัก 862 0.04 
A312 กาแฟ   7 - 
A314 หม่อน   7 - 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 155 0.01 
A322 กฤษณา 15 - 
A323 ตะกู 42 - 
A4 ไม้ผล 5,591 0.28 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 42 - 
A401 ไม้ผลผสม 1,506 0.08 
A403 ทุเรียน 26 - 
A405 มะพร้าว 92 - 
A407 มะม่วง 1,987 0.10 
A408 มะม่วงหิมพานต์   514 0.03 
A411 กล้วย   458 0.02 
A412 มะขาม 382 0.02 
A413 ลำไย 190 0.01 
A414 ฝรั่ง 21 - 
A415 มะละกอ 11 - 
A422 มะนาว   289 0.02 
A426 แก้วมังกร 58 - 
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ตารางที่ 34  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A429 มะปราง มะยงชิด 15 - 
A5 พืชสวน 682 0.03 

A502 พืชผัก 636 0.03 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 11 - 
A511 หวาย 8 - 
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 20 - 
A515 เห็ด 7 - 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,308 0.12 

A700 โรงเรือนร้าง 26 - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 983 0.05 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 696 0.04 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 224 0.01 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 379 379 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,062 0.11 

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,062 0.11 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 160 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 160 0.01 
F พื้นที่ป่าไม้ 204,060 10.33 

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   54,540 2.76 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   641 0.03 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   136,469 6.91 
F401 ป่าพรุสมบูรณ์   12,332 0.63 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 78 - 
W พื้นที่น้ำ 51,276 2.60 

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 21,807 1.10 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 5,023 0.26 
W201 อ่างเก็บน้ำ 16,681 0.85 
W202 บ่อน้ำในไร่นา 6,959 0.35 
W203 คลองชลประทาน 806 0.04 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 69,645 3.52 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   2,590 0.13 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 55,087 2.79 
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ตารางที่ 34  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201 พื้นที่ลุ่ม 2,032 0.10 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 313 0.02 
M302 บ่อลูกรัง 46 - 
M303 บ่อทราย    88 - 
M304 บ่อดิน 206 0.01 
M401 พื้นที่กองวัสดุ 39 - 
M403 ที่หินโผล่ 8,036 0.41 
M405 พื้นที่ถม    1,123 0.06 
M701 ที่ทิ้งขยะ       85 - 

รวมทั้งหมด 1,975,780      100.00 

 

ที่มา:  จากการวเิคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975780 ไร่ 

2.35 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,331,439 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 5 
ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 485,581 ไร่ หรือร้อยละ 6.62 ของเนื้อที่จังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 5,430,379  ไร่ หรือร้อยละ  74.06  ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) มี
เนื้อที่  833,553  ไร่ หรือร้อยละ 11.37 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 295,768  ไร่ หรือร้อยละ  
4.05 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 295,668  ไร่ หรือร้อยละ 4.05 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 35 และตารางที่ 35) ดังนี ้
 2.35.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 485,581 ไร่ หรือร้อยละ 6.62 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน ทางรถไฟ พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อ

ทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า สถานี

บรกิารน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 
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 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื้อที่ 46,016 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอกุมภวาปี อำเภอกู่แก้ว อำเภอไชยวาน 

อำเภอทุ่งฝน อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม อำเภอโนนสะอาด อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ อำเภอ

ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอเพ็ญ อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอสร้างคอม 

อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง และอำเภอหนองหาน 

 2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 272,119 ไร่ หรือร้อยละ 3.71 ของ

เนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านบนพื้นราบมีเนื้อที่ 269,367 ไร่ หรือร้อยละ 3.67 ของเนื้อที่จังหวัด 

ซึ่งที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ และหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง มีเนื้อที่ 

2,752 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มี

เนื้อที่ 125,044 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ เช่น 

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง มีเนื้อที่ 125,001 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเนื้อที่

จังหวัด และสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง เช่น โรงเรียนร้าง มีเนื้อที่ 43 ไร ่

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 9,990 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ถนน และทางรถไฟ เป็นต้น 

 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 21,725 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 16,751 และ 4,270 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.23 และ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 704 ไร่ หรือร้อยละ 

0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (U6) มีเนื้อที่ 9,626 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ สุสาน ป่าช้า สถานี

บริการน้ำมัน และสถานที่ร้าง  

 7) สนามกอล์ฟ (U7) มีเนื้อที่ 1,061 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.35.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 5,430,379 ไร่ หรือร้อยละ 74.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 2,104,830 ไร่ หรือร้อยละ 28.71 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 1,937,860 ไร่ หรือร้อยละ 26.43 ของเนื้อที่จังหวัด นาข้าวในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 123,986
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ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเนื้อที่ 38,705 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรนี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี 

อำเภอทุ่งฝน และอำเภอบ้านผือ และยังพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น ข้าวโพด  

มันสำปะหลัง ถั่วลิสง แตงโม และพืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 4,279 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 2,233,359  ไร่ หรือร้อยละ 30.45 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่อ่ืน ๆ  

  (1) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 1,456,971 ไร่ หรือร้อยละ 19.87 ของเนื้อที่จังหวัด 

อ้อยโรงงานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดอุดรธานี ปลูกมากในเขตอำเภอหนอบ้านผือ 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอวังสามหมด และอำเภอบ้านดุง  

 (2) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  763,768 ไร่ หรือร้อยละ 10.42 ของเนื้อที่

จังหวัด ปลูกมากในเขตอำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอไชย

วาน และอำเภอบ้านผือ  

 (3) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด สับปะรด ถั่วลิสง ข้าวไร่ แตงโม ลูกเดือย พริก

มะเขือเทศ พืชไร่ผสม และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 12,620 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  1,003,049 ไร่ หรือร้อยละ 13.70 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สัก และไม้ยืนต้นอื่น ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  833,943 ไร่ หรือร้อยละ 11.38 ของเนื้อที่จังหวัด 

ปลูกมากในเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอวังสามหมอ อำเภอบ้านดุง และอำเภอหนองวัวซอ  

 (3) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  110,551 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด พบปลูกมากในเขตอำเภอ

บ้านดุง อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ และอำเภอหนองหาน  

 (2) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  42,281 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่จังหวัด 

พบปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พบปลูกมากในเขตอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง และอำเภอน้ำโสม  

 (4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 9,445 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ยกเว้นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นแปลงปลูกในรูปแบบสวนป่าและแปลง

เอกชนขนาดเล็ก 

 (5) ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม สะเดา กระถิน ประดู่ กาแฟ หม่อน ไผ่ปลูกเพ่ือ

การค้า กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 6,829 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่
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จังหวัด พบปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ยกเว้นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นแปลงขาดเล็ก 

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 28,908 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ไม้ผล

ผสม มะม่วง กล้วย มะขาม ลำไย และไม้ผลอื่นๆ 

 (2) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 14,498 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด   พบ

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด พบปลูกมากในเขตอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง 

และอำเภอวังสามหมอ พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 มหาชนก 

เขียวเสวย ฟ้าลั่น และแก้ว เป็นต้น โดยส่วนมากปลูกมันสำปะหลังแซมระหว่างแถวในขณะที่มะม่วงยัง

เล็ก หรือปลูกเป็นสวนหลังบ้าน 

 (1)    ไม้ผลผสม (A401) มีเนื้อที่ 5,437 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พบ 

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ยกเว้นอำเภอกู่แก้วและอำเภอไชยวาน พบปลูกมากที่อำเภอเมืองอุดรธานี 

อำเภอน้ำโสม อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองวัวซอ   

 (4)    มะขาม (A412) มีเนื้อที่  2,692 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกมากในเขตอำเภอน้ำโสมและอำเภอหนองแสง 

 (3) กล้วย (A411)  มีเนื้อที่  2,146 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

ปลูกมากในเขตอำเภอนายูงและอำเภอน้ำโสม 

 (5)    ลำไย (A413) มีเนื้อที่  1,568 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พบปลูก

มากในเขตอำเภอน้ำโสม 

 (6) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  ลิ้นจี่  มะม่วงหิมพานต์  พุทรา

น้อยหน่า  ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน กระท้อน มะนาว แก้วมังกร และไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มี เนื้อที่  2,567 

ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 12,935 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบดว้ย 

พืชผัก พืชสวนผสม ไม้ดอกไม้ประดับ หวาย เห็ด พชผักในพื้นที่ลุ่ม และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  พบ

ปลูกมากที่อำเภอหนองแสง อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอหนองวัวซอ 

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 26,302 ไร่ หรือร้อยละ 0.36

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง ที่พบส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนเลี้ยงโค และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโคจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การเลี้ยงโคเน้ือ และการเลี้ยงโคนม  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 283 ไร่ ได้แก่ บัว พบที่อำเภอกุมภวาปีและอำเภอบ้านดุง 
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 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  17,682 ไร่ หรือร้อยละ  0.24 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง มีเนื้อที่  17,154  และ

528 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 และ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ พบมากในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี 

อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน 

 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  3,031 ไร่ หรือร้อยละ  0.04 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเพ็ญ 

 2.35.3 พื ้นท ี ่ป ่าไม ้ (F) มีเน ื ้อท ี ่   833,553 ไร ่  หร ือร้อยละ 11.37 ของเน ื ้อท ี ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าผลัดใบรอ

สภาพฟื้นฟู มีเนื้อที่  544,039 และ 210,273 ไร่ หรือร้อยละ 7.42 และ 2.87 ของเนื้อที่จังหวัด พบ

กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด พบมากในเขตอำเภอหนองวัวซอ อำเภอนายูง อำเภอหนองแสง อำเภอบ้านผือ 

อำเภอโนนสะอาด และอำเภอน้ำโสม ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีมากถึง 21 แห่ง มีอุทยาน

แห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมประกาศ) อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ (เตรียมประกาศ) วนอุทยาน

น้ำตกคอยนาง วนอุทยานวังสามหมอ วนอุทยานภูผาแดง วนอุทยานภูพระบาทบัวบก เขตห้ามล่าสัตว์

ป่า และป่าชุมชน เป็นต้น  

 2.35.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตลุ่มน้ำใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ลุ่ม

น้ำคือ ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำโขง มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ มีเนื้อที่  295,668 ไร่ หรือร้อยละ  

4.05 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  148,512 ไร่ หรือร้อยละ 2.03 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ หนองหานกุมภวาปี หนองหมัด 

หนองหลัก ลำน้ำสงคราม ลำน้ำสวย ลำน้ำปาว ลำห้วยหลวง ลำพันชาด ห้วยน้ำโสม ห้วยคะนาน แม่น้ำ

พาน แม่น้ำโมง ลำห้วยทราย บึงดอนวัว บึงสังข์ เป็นต้น 

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  147,156 ไร่ หรือร้อยละ 2.02 ของเนื้อที่จังหวัด ที่สำคัญได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำพาน 

อ่างเก็บน้ำลำปาว อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำคำ

หมากคูณ อ่างเก็บน้ำนาเมืองไทย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ่างเก็บน้ำไพจาน อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ อ่างเก็บ

น้ำกุดลิงง้อ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อ่างเก็บน้ำบ้านนา

เมืองไทย ฝายห้วยกกค้ออันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 
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 2.35.5 พื้นที ่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื ้อที ่ 286,258 ไร่ หรือ   ร้อยละ  3.90 ของเนื ้อที ่จังหวัด 

กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ได้แก ่

 1)     ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่  183,787 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของเนื้อที่

จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ มีเนื้อที่  25,450 และ 158,337 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.35 และ 2.16 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากในเขตอำเภอเมืองอดุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอ

บ้านผือ อำเภอบ้านดุง และอำเภอหนองหาน 

 2)    พื้นที่ลุ่ม (M2) มีเนื้อที่  72,827 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่จังหวัด พบมากใน

เขตอำเภอบ้านดุง อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอกุมภวาป ี

 3)    เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่  13,613 ไร ่หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน และพื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เหมืองเก่า 

บ่อขุดเก่า มีเนื้อที่ 10,407 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่พบในเขตอำเภอเมือง

อุดรธานี และอำเภอบา้นผือ 

 4)   พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (M4) มีเนื้อที่  9,797 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ พื้นที่กองวัสดุ ที่หินโผล่ และพื้นที่ถม มีเนื้อที่ 144 2,342 และ 7,311 ไร่ หรือร้อยละ 0.00 0.03 

และ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ 

 5)   นาเกลือ (M5) มีเนื้อที่  5,407 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ นาเกลือ

ร้าง มีเนื้อที่  37 หรือร้อยละ 0.00 พบในเขตอำเภอหนองหาน และ นาเกลือ มีเนื้อที่  5,370 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด พบในเขตอำเภอบ้านดุงและอำเภอบ้านผือ 

 6)   ที่ทิ้งขยะ (M7) มีเนื้อที่  827 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
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ตารางที่ 35  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธาน ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

U 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

              

485,581         6.62  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 46,016               0.63  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 2,752               0.04  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 269,367               3.67  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 43                   -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 125,001               1.70  

U403 สถานีขนส่ง   58                   -    

U405 ถนน 8,911               0.12  

U406 ทางรถไฟ 1,021               0.01  

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  704               0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   16,751               0.23  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 4,270               0.06  

U600 สถานที่ร้าง  139                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  3,206               0.04  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 2,087               0.03  

U603 สุสาน ป่าช้า   3,704               0.05  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  490               0.01  

U701 สนามกอล์ฟ 1,061               0.02  

A  พื้นที่เกษตรกรรม  5,430,379       74.06  

A1 พื้นที่นา 2,104,830           28.71  

A100 นาร้าง    38,705               0.53  

A101 นาข้าว 1,937,860             26.43  

A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 59                   -    

A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 3,997               0.06  

A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 14                   -    

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 43                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 166                   -    
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ตารางที่ 35  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 123,986               1.69  

A2  พืชไร่  2,233,359           30.45  

A200 ไร่ร้าง   9,465               0.13  

A201 พืชไร่ผสม 94                   -    

A202 ข้าวโพด 2,128               0.03  

A203 อ้อย  1,456,971             19.87  

A204 มันสำปะหลัง   763,768             10.42  

A205 สับปะรด   194                   -    

A210 ถั่วลิสง   204                   -    

A216 ข้าวไร่   284                   -    

A220 แตงโม   175                   -    

A221 ลูกเดือย   12                   -    

A224 มะเขือเทศ  46                   -    

A229 พริก   18                   -    

A3  ไม้ยืนต้น  1,003,049           13.70  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 3,405               0.05  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   730               0.01  

A302 ยางพารา   833,943             11.38  

A303 ปาล์มน้ำมัน   42,281               0.58  

A304 ยูคาลิปตัส   110,551               1.51  

A305 สัก   9,445               0.13  

A306 สะเดา   20                   -    

A308 กระถิน 14                   -    

A309 ประดู ่ 611               0.01  

A312 กาแฟ   149                   -    

A314 หม่อน   412               0.01  

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 779               0.01  

A321 ยมหอม มะฮอกกานี 14                   -    
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ตารางที่ 35  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A322 กฤษณา  413               0.01  

A323 ตะกู 282                   -    

A4  ไม้ผล  28,908            0.39  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 991               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   5,437               0.08  

A403 ทุเรียน 167                   -    

A404 เงาะ   48                   -    

A405 มะพร้าว   458               0.01  

A406 ลิ้นจี่   78                   -    

A407 มะม่วง   14,498               0.20  

A408 มะม่วงหิมพานต์  30                   -    

A409 พุทรา   191                   -    

A410 น้อยหน่า   119                   -    

A411 กล้วย   2,146               0.03  

A412 มะขาม   2,692               0.04  

A413 ลำไย    1,568               0.02  

A414 ฝรั่ง   91                   -    

A415 มะละกอ  44                   -    

A416 ขนุน   13                   -    

A417 กระท้อน   14                   -    

A422 มะนาว   205                   -    

A426 แก้วมังกร   118                   -    

A5  พืชสวน  12,935            0.17  

A500 พืชสวนร้าง 17                   -    

A501 พืชสวนผสม   55                   -    

A502 พืชผัก   12,450               0.17  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 272                   -    

A511 หวาย   129                   -    
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ตารางที่ 35  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A515 เห็ด 12                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  26,302            0.36  

A700 โรงเรือนร้าง 517               0.01  

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   5,745               0.08  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 15,470               0.21  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  3,021               0.04  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  1,549               0.02  

A8  พืชน้ำ  283               -    

A803 บัว   283                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   17,682            0.24  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  528               0.01  

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 17,154               0.23  

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  3,031            0.04  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 3,031               0.04  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 833,553       11.37  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   238                   -    

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   67,573               0.92  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   210,273               2.87  

F201 ปา่ผลัดใบสมบูรณ์   544,039               7.42  

F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   113                   -    

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   11,317               0.16  

W  พื้นที่น้ำ  295,668         4.05  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 68,274               0.93  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 80,238               1.10  

W201 อ่างเก็บน้ำ  92,068               1.26  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   51,686               0.71  

W203 คลองชลประทาน  3,402               0.05  
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ตารางที่ 35  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
M  พืน้ที่เบ็ดเตล็ด  286,258         3.90  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   25,450               0.35  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 158,337               2.16  

M201 พื้นที่ลุ่ม 72,783               0.99  

M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก 44                   -    

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 10,407               0.14  

M302 บ่อลูกรัง    418               0.01  

M303 บ่อทราย    46                   -    

M304 บ่อดิน  2,671               0.04  

M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน 71                   -    

M401 พื้นที่กองวัสดุ 144                   -    

M403 ที่หินโผล่   2,342               0.03  

M405 พื้นที่ถม    7,311               0.10  

M500 นาเกลือร้าง 37                   -    

M501 นาเกลือ 5,370               0.07  

M701 ที่ทิ้งขยะ       827               0.01  

รวมทั้งหมด 7,331,439      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่ 
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2.36 สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2562 

 จังหวัดอุบลราชธาน ีมีเนื้อที่ทั้งหมด 9,840,531 ไร่ สามารถจำแนกประเภทการใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 526,902 ไร่ หรือร้อยละ 5.36 ของเนื้อที่
จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 6,509,773 ไร่ หรือร้อยละ 66.12  ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (F) 
มีเนื้อที่ 1,760,484 ไร่ หรือร้อยละ 17.89 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่น้ำ (W) มีเนื้อที่ 388,540 ไร่ หรือร้อย
ละ 3.95 ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 654,832 ไร่ หรือร้อยละ 6.68 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละประเภทมีรายละเอียด (ภาพที่ 36 และตารางที่ 36) ดังนี ้
 2.36.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 526,902 ไร่ หรือร้อยละ 5.36 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 

สถานีคมนาคม ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ 

 1) ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) มีเนื ้อที่ 62,716 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขื่องใน

อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอตระการพืชผล 

อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม อำเภอ

โพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล 

อำเภอเหล่าเสื้อโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอน้ำขุ่น 

         2) หมู่บ้าน (U2) ได้แก่ หมู่บ้านบนพื้นราบ มีเนื้อที่ 342,502 ไร่ หรือร้อยละ 3.49 ของ

เนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ  

 3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3) มีเนื้อที่ 85,505 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของ

เนื้อที่จังหวัด ประกอบไปด้วย สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ มีเนื้อที่ 85,442 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 

ของเนื้อที่จังหวัด เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัดต่าง ๆ มีการขยายตัวของสถานที่

ราชการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งในจังหวัดนี้ เช่น มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  วิทยาลัยการอาชีพต่างๆ เป็นต้น ๆ และสถานที่ราชการ

และสถาบันต่าง ๆ ร้าง ๆ มีเนื้อที่ 63 ไร่  

 4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อที่ 8,221 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด เส้นทาง

คมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีขนส่ง ถนน และทางรถไฟ เป็นต้น 
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 5) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ 19,021 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเนื้อที่จังหวัด 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร มีเนื้อที่ 15,216 และ 3,527 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.16 และ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ และพื้นที่อุตสาหกรรมร้าง มีเนื้อที่ 278 ไร ่

 6) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มีเนื้อที่ 8,937 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า สถานีบริการน้ำมัน และสนามกอล์ฟ  

 2.36.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 6,509,773 ไร่ หรือร้อยละ 66.12 ของเนื้อที่จังหวัด 

ประกอบด้วยพื้นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำ สถานที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

 1) พื้นที่นา (A1) มีเนื้อที่ 4,709,416 ไร่ หรือร้อยละ 47.85 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นาข้าว มีเนื้อที่ 4,611,324 ไร่ หรือร้อยละ 46.86 ของเนื้อที่จังหวัด และนาร้าง มีเน้ือที่ 48,138 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.49 ของเนื้อที่จังหวัด ปลูกมากในพื้นที่อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอ

ตระการพืชผล และยังมีการทำนาในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 52,461 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด 

และยังมีพื้นที่นาที่มีการปลูกพืชตามหลังทำนาด้วย เช่น พริก พืชผัก เป็นต้น มีเนื้อที่ 1,416 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.01ของเนื้อที่จังหวัด 

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 765,895 ไร่ หรือร้อยละ 7.78 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ อ้อย มัน

สำปะหลัง และพืชไร่อื่น ๆ  

 (1) มันสำปะหลัง (A204) มีเนื้อที่  731,068 ไร่ หรือร้อยละ 7.43 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำขุ่น อำเภอโพธ์ิไทรและอำเภอตาลสุม  

 (2) อ้อย (A203) มีเนื้อที่ 13,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอเดชอุดม อำเภอสำโรง อำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอเขมราฐ 

 (3) พริก (A229)  มีเนื้อที่  13,541 ไร่ หรือร้อยละ 0.14  ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเหล่าเสือโก้กและอำเภอเดชอุดม  

                 (4) พืชไร่อื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพด ปอแก้ว ปอกระเจา มันเทศ แตงโม มะเขือเทศ

ปอสา และไร่ร้าง มีเนื้อที่ 7,732 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่จังหวัด  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่  943,217 ไร่ หรือร้อยละ 9.58 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยูคาลิปตัส สักและไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  

 (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อที่  845,283 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  
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 (2) ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่  57,337 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่จังหวัด 

ส่วนใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด โดยนิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัด  

 (3) ปาล์มน้ำมัน (A303) มีเนื้อที่  34,052 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน และอำเภอบุณฑริก  

 (4) สัก (A305) มีเนื้อที่ 2,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วนใหญ่

ปลูกกระจายอยู่ทั่วจังหวัด  

 (5) ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม  กระถิน ประดู่ หม่อน จารุรี ตีนเป็ด 

กฤษณา ตะกู และไม้ยืนต้นผสมร้าง มีเนื้อที่ 4,400 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด  

 4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 53,920 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ มะม่วง 

พุทรา และไม้ผลอื่นๆ 

 (1) มะม่วงหินพานต์ (A408)  มีเนื้อที่  36,697 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่

จังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสิรินธรและอำเภอนาจะหลวย  

 (2) มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 5,795 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด ส่วน

ใหญ่ปลูกอยู่ในอำเภอน้ำยืน อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 (3) มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 2,423 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด 

 (4) ไม้ผลอื่น ๆ ได้แก่ ไม้ผลผสม ส้ม ทุเรียน เงาะ มะพร้าว  ลิ้นจี่  น้อยหน่า  

กล้วย  มะขาม  ลำไย   ฝรั่ง  มะละกอ ขนุน กระท้อน  มะนาว มะกอกน้ำ แก้วมังกร  ส้มโอ มะปราง 

มะยงชิด มะไฟและไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม มีเนื้อที่  9,005 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด 

 5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 11,593 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นาหญ้า หวาย หน่อไม้ฝรั่ง และพืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   

 6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 9,869 ไร่ หรือร้อยละ 0.10

ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนร้าง  

 7) พืชน้ำ (A8) มีเนื้อที่ 85 ไร่ ไดแ้ก่ บัว  

 8) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (A9) มีเนื้อที่  12,637 ไร่ หรือร้อยละ  0.13 ของเนื้อที่

จังหวัด ประกอบด้วยสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสมร้าง 

มีเนื้อที่  12,339  13 และ  285 ไร่ ตามลำดับ 
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 9) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม มีเนื้อที่  3,141 ไร่ หรือร้อยละ  0.03 ของเนื้อที่

จังหวัด 

 2.36.3 พื ้นที ่ป ่าไม้ (F) มีเนื ้อที ่ 1,760,484 ไร่ หรือร้อยละ 17.89 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด 

ประกอบด้วยป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพ

ฟื้นฟู ป่าปลูกสมบูรณ์ และป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู ส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่  824,240 

ไร่ หรือร้อยละ 8.38 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2.36.4 พื้นที่น้ำ (W) จังหวัดอุบลราชธานีแหล่งน้ำมากมายหลายประเภท กระจายอยู่ทั่วไปทุก

อำเภอ มีเนื้อที่ 388,540 ไร่ หรือร้อยละ  3.95 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

 1) แหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) เช่น แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ     

มีเนื้อที่  151,781 ไร่ หรือร้อยละ 1.54 ของเนื้อที่จังหวัด  

 2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (W2) เช่น อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน มี

เนื้อที่  236,822 ไร่ หรือร้อยละ 2.41 ของเนื้อที่จังหวัด โดยมีเขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนสิรินธร  

 2.36.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) ในจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ 654,832 ไร่ หรือ   ร้อยละ  6.68 

ของเนื้อที่จังหวัด กระจายอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับ ไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน ที่หินโผล่  พื้นที่ถม หาด

ทราย และที่ทิ้งขยะ มีเนื้อที่  37,116 308,138 51,658 2,452 2,691 846 937 3,079 243,708 3,697 

15   และ 495 ไร่ หรือร้อย 0.38 3.13 0.53 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 2.48 0.04 0.00 และ 0.01 

ของเนื้อที่จังหวัด ตามลำดับ  
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ตารางที่ 36  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดอุบลราชธาน ีปี พ.ศ. 2562 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  526,902         5.36  

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 62,716               0.64  

U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 477               0.01  

U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 342,025               3.48  

U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 63                   -    

U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 85,442               0.87  

U401 สนามบิน 2,400               0.02  

U405 ถนน 5,508               0.06  

U406 ทางรถไฟ 313                   -    

U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  278                   -    

U502 โรงงานอุตสาหกรรม   15,216               0.16  

U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 3,527               0.04  

U600 สถานที่ร้าง  274                   -    

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  3,379               0.03  

U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,640               0.02  

U603 สุสาน ป่าช้า   3,295               0.03  

U605 สถานีบริการน้ำมัน  325                   -    

A  พื้นที่เกษตรกรรม  6,509,773       66.12  

A1 พื้นที่นา 4,709,416       47.85  

A100 นาร้าง    48,138               0.49  

A101 นาข้าว 4,611,324             46.86  

A101+A229 นาข้าว+พริก 71                   -    

A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 1,345               0.01  

M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 48,538               0.49  

A2  พืชไร่  765,895         7.78  

A200 ไร่ร้าง   6,242               0.06  

A202 ข้าวโพด 955               0.01  

A203 อ้อย  13,554               0.14  
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ตารางที่ 36  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A204 มันสำปะหลัง   731,068               7.43  

A211 ปอแก้ว ปอกระเจา 224                   -    

A216 ข้าวไร่   10                   -    

A219 มันเทศ 23                   -    

A220 แตงโม   203                   -    

A224 มะเขือเทศ  64                   -    

A227 ปอสา 11                   -    

A229 พริก   13,541               0.14  

A3  ไม้ยืนต้น  943,217         9.58  

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 3,153               0.03  

A301 ไม้ยืนต้นผสม   84                   -    

A302 ยางพารา   845,283               8.59  

A303 ปาล์มน้ำมัน   34,052               0.35  

A304 ยูคาลิปตัส   57,337               0.58  

A305 สัก   2,145               0.02  

A308 กระถิ่น 23                   -    

A309 ประดู ่  56                   -    

A314 หม่อน 16                   -    

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 639               0.01  

A317 หมาก 14                   -    

A318 จามจุรี   137                   -    

A319 ตีนเป็ด  37                   -    

A322 กฤษณา  114                   -    

A323 ตะกู 127                   -    

A4  ไม้ผล  53,920         0.53  

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 844               0.01  

A401 ไม้ผลผสม   1,976               0.02  

A402 ส้ม   128                   -    
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ตารางที่ 36  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 
A403 ทุเรียน 436                   -    

A404 เงาะ   907               0.01  

A405 มะพร้าว   157                   -    

A406 ลิ้นจี่   30                   -    

A407 มะม่วง   5,795               0.06  

A408 มะม่วงหิมพานต์   36,697               0.37  

A409 พุทรา   158                   -    

A410 น้อยหน่า   149                   -    

A411 กล้วย   714               0.01  

A412 มะขาม   2,423               0.02  

A413 ลำไย    1,838               0.02  

A414 ฝรั่ง   75                   -    

A415 มะละกอ  160                   -    

A416 ขนุน   72                   -    

A417 กระท้อน   37                   -    

A422 มะนาว   281                   -    

A425 มะกอกน้ำ 150                   -    

A426 แก้วมังกร   709               0.01  

A427 ส้มโอ 94                   -    

A429 มะปราง มะยงชิด 75                   -    

A430 มะไฟ 15                   -    

A5  พืชสวน  11,593         0.12  

A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม  16                   -    

A501 พืชสวนผสม   53                   -    

A502 พืชผัก   10,736               0.11  

A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 706               0.01  

A510 นาหญ้า   38                   -    

A511 หวาย 16                   -    
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ตารางที่ 36  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

A514 หน่อไม้ฝรั่ง 28                   -    

A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  9,869         0.10  

A700 โรงเรือนร้าง 140                   -    

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   3,492               0.04  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,175               0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  4,117               0.04  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  945               0.01  

A8  พืชน้ำ  85            -    

A803 บัว   85                   -    

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   12,637         0.13  

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  285                   -    

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 12,339               0.13  

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 13                   -    

A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  3,141         0.03  

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 3,141               0.03  

F  พื้นที่ป่าไม ้ 1,760,484       17.89  

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   13,902               0.14  

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   824,240               8.38  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   424,590               4.31  

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   472,450               4.80  

F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   25,302               0.26  

W  พื้นที่น้ำ  388,540         3.95  

W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 117,344               1.19  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 34,374               0.35  

W201 อ่างเก็บน้ำ  206,456               2.10  

W202 บ่อน้ำในไร่นา   23,313               0.24  

W203 คลองชลประทาน  7,053               0.07  
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ตารางที่ 36  (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ 

ไร่ ร้อยละ 

M  พื้นที่เบ็ดเตลด็  654,832         6.68  

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ  37,116               0.38  

M102 ทุ่งหญ้าสลับไมพุ้่ม/ไม้ละเมาะ 308,138               3.13  

M201 พื้นที่ลุ่ม 51,658               0.53  

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,452               0.03  

M301 เหมืองแร่   2,691               0.03  

M302 บ่อลูกรัง    846               0.01  

M303 บ่อทราย    937               0.01  

M304 บ่อดิน  3,079               0.03  

M403 ที่หินโผล ่  243,708               2.48  

M405 พื้นที่ถม    3,697               0.04  

M601 หาดทราย 15                   -    

M701 ที่ทิ้งขยะ       495               0.01  

รวมทั้งหมด 9,840,531      100.00 

 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
        กองนโยบายและแผนการใช้ที ่ด ิน และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื ้อที ่จากกรมการปกครอง 
 และกรมแผนที่ทหาร 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,840,531 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 



343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางผนวกที่ 1  การจำแนกการใช้ประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและย่านการค้า     

พื้นที่ชุมชนและ   City, Town ,        

สิ่งปลูกสร้าง   Commercial        

Urban and  U2 หมู่บ้าน U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง Abandoned village 

Built-up land    village U201       หมู่บ้านบนพื้นราบ Thai village 

      U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

      U203 หมู่บ้านชาวเล Moken village 

  U3 สถานที่ราชการ        

    และสถาบันต่าง ๆ       

    Institutional land       

  U4 สถานีคมนาคม  U401 สนามบิน Airport 

    Transportation, U402  สถานีรถไฟ   Railway station 

    Communication  U403 สถานีขนส่ง   Bus station 

    and Utility U404  ท่าเรือ Harbour 

      U405 ถนน Road 

      *U406 ทางรถไฟ Railway  

  U5 พื้นที่อุตสาหกรรม U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  Abandoned factory 

    Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial  estate 

             U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

      U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อ

ทางการเกษตร 

Agricultural product 

trading centers 

  U6 สิ่งปลูกสร้างอืน่ๆ  U600 สถานที่ร้าง  Abandoned area 

    Other built-up land U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  Recreation area 

     U602 รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์

เฮ้าส ์

Resort, Hotel, 

Gusesthouse 

      U603 สุสาน,ป่าช้า   Cemetery 

    U604 ศูนย์อพยพ   Refugee camp 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   U605 สถานีบริการน้ำมัน  Gasoline Station 

 U7 สนามกอล์ฟ    

   Golf course    

A      A1 พื้นที่นา A100 นาร้าง    Abandoned paddy field 

พื้นที่

เกษตรกรรม 
  Paddy field A101  นาข้าว Active paddy field 

Agricultural land A2 พืชไร่    A200  ไร่ร้าง   Abandoned field crop 

    Field crop A201    พืชไร่ผสม   Mixed field crop 

    A202     ข้าวโพด  Corn 

   A203     อ้อย  Sugarcane 

    A204     มันสำปะหลัง   Cassava 

    A205     สับปะรด   Pineapple 

    A206     ยาสูบ  Tobacco 

    A207    ฝ้าย   Cotton 

    A208     ถั่วเขียว   Mungbean 

    A209    ถั่วเหลือง    Soybean 

    A210     ถั่วลิสง   Peanut 

    A211     ปอแก้ว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

    A212     ถั่วดำ ถั่วแดง  Black bean, Red bean 

    A213     ข้าวฟ่าง   Sorghum 

    A214     ละหุ่ง   Castor bean 

    A215     งา    Sesame 

   A216     ข้าวไร ่  Upland rice 

   A217     มันฝรั่ง   Potato 

   A218     มันแกว    Jam potato 

   A219     มันเทศ   Sweet potato 
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 ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A220     แตงโม   Watermelon 

   A221     ลูกเดือย   Millet 

   A222     ขิง            Ginger   

   A223     กะหล่ำปลี  Cabbage 

   A224     มะเขือเทศ  Tomato 

     A225    ว่านหางจรเข้   Aloevera 

     A226    ป่านศรนารายณ์   Agave 

     A227    ปอสา   Paper mulberry 

     A228    ทานตะวัน  Sunflower 

     A229     พริก   Chilli 

     A230     ข้าวสาล ี  Wheat 

     A231   ข้าวบาร์เลย์   Barley 

     A232     ข้าวไรย ์  Rye 

     A233    ฝิ่น   Opium 

     A234    กัญชา   Marihuana 

     A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 

     A236     เผือก  Taro 

 A3 ไม้ยืนต้น  A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned perenial 

   Perennial A301 ไม้ยืนต้นผสม   Mixed perennial 

   A302      ยางพารา   Para rubber 

   A303      ปาล์มน้ำมัน   Oil palm 

   A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 

   A305      สัก   Teak 

   A306      สะเดา   Magosa 

   A307      สนประดพิัทธ ์ Casuarina 

   A308      กระถินบ้าน   Acacia 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A309      ประดู่   Pterocarpus sp. 

   A310      ซ้อ   Gmelwa sp. 

   A311      ไม้ชายเลน   Mangrove 

   A312     กาแฟ   Coffee 

   A313      ชา   Tea 

   A314     หม่อน   Mulberry 

   A315     ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อ

การค้า)   

Bamboo 

     A316     นุ่น   Kapok 

     A317      หมาก   Betel palm 

     A318      จามจุรี   Rain tree 

     A319      ตีนเป็ด  White cheesewood 

     A320       เปล้า  Croton sp. 

     A321       ยมหอม  Indian mahogany 

     A322        กฤษณา  Agalloch 

     A323 ตะกู New Guinea labula 

 A4  ไม้ผล   A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned orchard 

   Orchard A401      ไม้ผลผสม   Mixed orchard 

     A402      ส้ม   Orange 

     A403      ทุเรียน   Durian 

     A404     เงาะ   Rambutan 

   A405      มะพร้าว    Coconut 

   A406      ลิ้นจ่ี   Litchi 

   A407      มะม่วง   Mango 

   A408    มะม่วงหิมพานต์   Cashew 

   A409    พุทรา   Jujube 
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ตารางผนวกที ่1  (ตอ่) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

     A410     น้อยหน่า   Custard apple 

     A411     กล้วย   Banana 

     A412     มะขาม   Tamarind 

     A413    ลำไย    Longan 

     A414    ฝรั่ง   Guava 

     A415     มะละกอ  Papaya 

   A416     ขนุน   Jack fruit 

   A417      กระท้อน   Santol 

   A418      ชมพู ่  Rose apple 

   A419     มังคุด   Mangosteen 

     A420     ลางสาด  ลองกอง  Langsat 

     A421      ระกำ สละ   Rakum, Sala  

     A422      มะนาว   Lime 

     A423     ไม้ผลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

     A424      มะขามเทศ  Manila tamarind 

     A425     มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 

     A426     แก้วมังกร   Dragon fruit 

     A427 ส้มโอ Pomelo 

     A428 ละมุด Sapodilla 

     A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

     A430 มะไฟ Burmese grape 

   A431 ทับทิม Pomegranate 

 A5 พืชสวน    A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม Abandoned horticulture 

   Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

     A502     พืชผัก   Truck crop 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

     A503      ไม้ดอก  ไม้ประดับ Floricultural/Ornamental 

plant 

     A504      องุ่น   Vine 

     A505      พริกไทย   Pepper 

     A506     สตรอเบอรี ่  Strawberry 

     A507     เสาวรส  Passion fruit 

   A508     แรสเบอร่ี   Raspberry 

    A509      พืชสมุนไพร   Herbs 

   A510      นาหญ้า   Grass plantation 

   A511      หวาย   Rattan  

   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

   A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 

   A514 หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus 

   A515 เห็ด Mushroom 

 A6 ไร่หมุนเวียน A600     ไร่หมุนเวียนร้าง   Bush fallow 

 
  Shifting cultivation A601    พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)  Mixed field crop(Shifting 

cultivation) 

     A602     ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 

 
    A603     อ้อย(ไร่หมุนเวียน) Sugarcane(Shifting 

cultivation) 

 
    A604     มันสำปะหลงั(ไร่หมุนเวียน)    Cassava(Shifting 

cultivation) 

 
    A605     สับปะรด(ไร่หมุนเวียน)   Pineapple(Shifting 

cultivation) 

 
    A606     ยาสูบ(ไร่หมุนเวียน)   Tobacco(Shifting 

cultivation) 

 
    A607    ฝ้าย(ไร่หมุนเวียน)   Cotton(Shifting 

cultivation) 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 
    A608     ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)     Mungbean(Shifting 

cultivation) 

 
    A609    ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)      Soybean(Shifting 

cultivation) 

 
    A610     ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)    Peanut(Shifting 

cultivation) 

 
    A611     ปอแก้ว ปอกระเจา(ไร่

หมุนเวียน) 

Kenaf, Jute(Shifting 

cultivation) 

   

A612     ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)   Black bean, Red 

bean(Shifting 

cultivation) 

   
A613     ข้าวฟ่าง(ไร่หมุนเวียน)     Sorghum(Shifting 

cultivation) 

   
A614     ละหุ่ง(ไร่หมุนเวียน)     Castor bean(Shifting 

cultivation) 

   
A615     งา(ไร่หมุนเวียน)      Sesame(Shifting 

cultivation) 

     
A616     ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)     Upland rice(Shifting 

cultivation) 

   
A617     มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)     Potato(Shifting 

cultivation) 

   A618     มันแกว(ไร่หมุนเวียน)      Jam potato(Shifting 

cultivation) 

   A619     มันเทศ(ไร่หมุนเวียน)     Sweet potato(Shifting 

cultivation) 

   
A620     แตงโม(ไร่หมุนเวียน)     Watermelon(Shifting 

cultivation) 

   A621     ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)     Millet(Shifting 

cultivation) 

     
A622     ขิง(ไร่หมุนเวียน)              Ginger(Shifting 

cultivation) 

     
A623     กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)   Cabbage(Shifting 

cultivation) 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   
A624     มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)    Tomato(Shifting 

cultivation) 

   
A625    ว่านหางจระเข้(ไร่

หมุนเวียน)     

Aloe vera(Shifting 

cultivation) 

     
A626    ป่านศรนารายณ์(ไร่

หมุนเวียน)     

Agave(Shifting 

cultivation) 

     
A627    ปอสา(ไร่หมุนเวียน)    Paper mulberry(Shifting 

cultivation) 

     
A628    ทานตะวัน(ไร่หมุนเวียน)    Sunflower(Shifting 

cultivation) 

     A629     พริก(ไร่หมุนเวียน)      Chili(Shifting cultivation) 

     
A630     ข้าวสาลี(ไร่หมุนเวียน)        Wheat(Shifting 

cultivation) 

   A631   ข้าวบาร์เลย์(ไร่หมุนเวียน)        Barley(Shifting 

cultivation) 

   A632     ข้าวไรย์(ไร่หมุนเวียน)        Rye(Shifting cultivation) 

   A633    ฝิ่น(ไร่หมุนเวียน)        Opium(Shifting 

cultivation) 

   
A634    กัญชา กัญชง(ไร่หมุนเวียน)      Marihuana, 

Hemp(Shifting 

cultivation) 

     A635     กระเจี๊ยบแดง(ไร่หมุนเวียน)      Roselle(Shifting 

cultivation) 

     A636     เผือก(ไร่หมุนเวียน)       Taro(Shifting cultivation) 

 A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตวแ์ละ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 

   โรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ A701    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์  Pasture 

   Pasture and farm 

house 

A702     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 

และม้า 

Cattle farm house 

     A703     โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  Poultry  farm house 

   A704     โรงเรือนเลี้ยงสุกร  Swine farm house 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตวแ์ละ A700 โรงเรือนร้าง Abandoned farm house 

   โรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ A701    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์  Pasture 

 
  Pasture and farm 

house 

A702     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ 

และมา้ 

Cattle farm house 

     A703     โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  Poultry  farm house 

     A704     โรงเรือนเลี้ยงสุกร  Swine farm house 

 A8 พืชน้ำ    A801      พืชน้ำผสม   Mixed aquatic plant 

   Aquatic plant A802       กก   Reed 

     A803      บัว   Lotus 

     A804      กระจับ   Water caltrop 

     A805     แห้ว  Water chestnut  

     A806     ผักบุ้ง   Water spinach 

     A807      ผักกะเฉด   Water mimosa 

 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ A900      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ร้าง  

Abandoned 

aquacultural land 

   Aquacultural land A901      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผสม  

Mixed aquacultural land 

     A902      สถานที่เพาะเลี้ยงปลา  Fish farm 

 A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นา

สวนผสม 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน

ผสม 

Integrated 

farm/Diversified farm 

 

  Integrated 

farm/Diversified 

farm 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

F      F1 ป่าไม่ผลัดใบ F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู  Disturbed evergreen 

forest 

พื้นที่ป่าไม้   Evergreen forest F101    ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   Dense evergreen forest 

Forest land F2 ป่าผลัดใบ    F200     ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู  Disturbed deciduous 

forest 

    Deciduous forest F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   Dense deciduous forest 

  F3 ป่าชายเลน   F300    ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed mangrove  

forest 

    Mangrove forest F301     ป่าชายเลนสมบูรณ์   Dense mangrove  forest 

  F4 ป่าพรุ   F400     ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed swamp forest 

    Swamp forest F401    ป่าพรุสมบูรณ์   Dense swamp forest 

  F5 ป่าปลูก F500     ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟ ู  Disturbed forest 

plantation 

    Forest plantation F501    ป่าปลูกสมบูรณ์   Dense forest plantation 

  F6 วนเกษตร  F600     วนเกษตรรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed agro-forestry 

    Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ์   Dense agro-forestry 

    (พื้นที่ปลูกป่าร่วมกับ

การเกษตร) 

      

  F7 ป่าชายหาด F700     ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู   Disturbed beach forest 

    Beach forest F701    ป่าชายหาดสมบูรณ์   Dense beach forest 

W W1 แหล่งน้ำธรรมชาติ  W101      แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง River, Canal 

พื้นที่น้ำ   Natural water body W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body     W103 ทะเล Ocean 

 W2 แหล่งน้ำที่สร้างขึน้         W201     อ่างเก็บน้ำ  Reservoir 

   Artificial water body W202      บ่อน้ำในไร่นา   Farm pond 

     W203      คลองชลประทาน  Irrigation canal 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

M     M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  M101      ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   Grass 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ 

Shrubland 

Miscellaneous 

land 

    M103      ไผ่ป่า ไผ่หนาม Giant thorny bamboo 

  M2 พืน้ที่ลุ่ม   M201 พื้นที่ลุ่ม Marsh and Swamp 

    Marsh and Swamp       

  M3 เหมืองแร่  บ่อขุด  M300      เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned mine, Pit 

    Mine, Pit M301     เหมืองแร ่  Mine 

      M302     บ่อลูกรัง    Laterite pit 

      M303           บ่อทราย    Sand pit 

      M304      บ่อดิน  Soil pit 

      M305      พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน Oil field 

  M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พื้นที่กองวัสดุ Material dump 

    Other miscellaneous 

land 

M402 พื้นที่ดินถล่ม Landslide 

      M403      ที่หินโผล ่  Rock out crop 

      M404  -  - 

      M405     พื้นที่ถม    Landfill 

  M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือร้าง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

    Beach          

  M7 ที่ทิ้งขยะ       M701 ที่ทิ้งขยะ       Garbage dump   
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

M     M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  M101      ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   Grass 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้

ละเมาะ 

Shrubland 

Miscellaneou

s land 

    M103      ไผ่ป่า ไผ่หนาม Giant thorny bamboo 

  M2 พื้นที่ลุ่ม   M201 พื้นที่ลุ่ม Marsh and Swamp 

    Marsh and Swamp       

  M3 เหมืองแร่  บ่อขุด  M300      เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned mine, Pit 

    Mine, Pit M301     เหมืองแร ่  Mine 

      M302     บ่อลูกรัง    Laterite pit 

      M303           บ่อทราย    Sand pit 

      M304      บ่อดิน  Soil pit 

      M305      พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน Oil field 

  M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พื้นที่กองวัสดุ Material dump 

    Other miscellaneous 

land 

M402 พื้นทีด่ินถล่ม Landslide 

      M403      ที่หินโผล ่  Rock out crop 

      M404  -  - 

      M405     พื้นที่ถม    Landfill 

  M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือร้าง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

    Beach          

  M7 ที่ทิ้งขยะ       M701 ที่ทิ้งขยะ       Garbage dump   

  Garbage dump   
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หมายเหตุ : 

1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังนี้ :- 
  X/Y  พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 

  X+Y พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิดต่อเนื่องกัน โดยมีพืช X เป็นพื้นที่หลักหรือเป็นพืช

   ที่ปลูกในฤดูฝน Y เป็นพืชตามหรือพืชที่ปลูกตามในฤดูแล้ง คำนวณเนื้อที่เฉพาะ X 

2)  พื้นที่ที่เคยทำเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เนื่องจากดินไม่เหมาะสม หรือพื้นที่ที่ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สำหรับพื้นที่ที่มีหญ้าเป็นส่วนใหญ่  M102 

สำหรับพื้นที่ที่เป็นไม้พุ่มหรือสลับหญ้าธรรมชาติบางส่วน  M201  สำหรับพื้นที่ที่มีพืชน้ำหรือวัชพืชน้ำ

ขึ้น  และ M403 สำหรับพื้นที่หินโผล่ 

3)  ขนาดของหน่วยแผนที่การใช้ที่ดินที่เล็กที่สุดสำหรับลงบนแผนที่คือ 0.25 ตารางเซนติเมตร

ทุกมาตราส่วน (0.5x0.5 ซม. หรือพื้นที่ 40 ไร่บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือพื้นที่ 10 ไร่  

บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 25,000) 

4)  แผนที่โครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที ่รับผิดชอบ  

สำหรับพื้นที่ที่มีการชลประทาน ใส ่I ไว้ตรงหน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่านั้น 

5)  * ใช้ในการจำแนกแผนที่การใช้ที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1:4,000 ขึ้นไป เท่านัน้ 

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

14 ตุลาคม 2557 
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